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1. Introducció 

El futur de l’estació de França és probablement una qüestió sobre la qual, tot i 

tractar-se de l’estació ferroviària més monumental de Barcelona i del país, amb 

permís de l’Estació del Nord de València, s’ha aprofundit més aviat poc els 

darrers anys i és probable que les postures més fermes al respecte responguin 

des d’una certa nostàlgia o amb un gran pragmatisme en relació a un 

determinat interès en el funcionament del sistema ferroviari. En efecte, això 

tendeix a ser així perquè quan s’ha plantejat el debat, s’ha fet de forma 

dicotòmica: l’estació de França s’ha de tancar o ha de seguir funcionant. Com 

es veurà en el repàs històric que inclou aquest treball, l’existència de l’estació 

ha estat llargament en entredit; de fet, abans i tot de construir-se l’edifici 

monumental ja era qüestionada. Més recentment, al 2017, el tancament va 

planar sobre l’opinió pública quan un tren va patir un accident en xocar contra 

un dels històrics topalls de la terminal; en canvi, darrerament s’ha recuperat 

l’esperança dels més partidaris, amb el projecte de reparació de la cobertura de 

la marquesina. Ni una cosa ni l’altra haurien de determinar-ne el futur. 

Entrant en un pla més racional, l’estació de França actual planteja una sèrie de 

preguntes ben lícites: si l’estació de França genera una sèrie de problemes a la 

xarxa de Rodalies quan els trens l’utilitzen, per què cal que segueixin fent-ho? 

Es podria fer servir l’estació com a capçalera sud d’alguns serveis? Què es faria 

dels trens que estacionen durant la nit i bona part del dia a la platja de vies de 

l’estació, si aquesta es desmantellés? La infraestructura de l’estació de França 

és la responsable de la manca de connexió entre el parc de la Ciutadella i el 

mar? Per què, tractant-se d’una estació tan gran, es veu sempre tan buida? 

L’estació dona, i ha de donar, servei al veïnat més proper?  

Més enllà de les respostes a aquestes i tantes altres preguntes que un es pot 

fer, en un context d’endinsament a la crisi ecològica, en què cal lluitar contra la 

contaminació, reduir la congestió a la xarxa viària i guanyar espai públic a les 

ciutats, alhora que cal garantir el dret universal a l’accessibilitat, és 

indispensable potenciar la mobilitat sostenible i, en particular, impulsar la xarxa 

de transport públic, fent-la molt més competitiva. La situació de pandèmia de 
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COVID 19, per altra banda, amb la implicació de mesures sanitàries que puguin 

garantir el distanciament físic, i el creixement del teletreball, amb els canvis de 

residència cap a àmbits més perifèrics, també ha exigit més competitivitat, 

flexibilitat i robustesa a tots els modes de mobilitat sostenible i al ferrocarril en 

particular. I és que el context, per contra, ens mostra com a la xarxa de 

Rodalies de Catalunya hi ha hagut una manca d’inversió especialment en 

infraestructura, al límit de la seva capacitat en els seus punts crítics, que 

repercuteix en un servei massa poc fiable i regular; en definitiva, massa poc 

atractiu per als usuaris.  

Per tant, es fa imprescindible estudiar detingudament la potència de cada un 

dels actius ferroviaris ja existents per veure com poden col·laborar a fer front al 

doble repte de Rodalies: la millora de competitivitat global de la mobilitat 

sostenible i la superació de l’endarreriment de dècades en la millora del servei, 

sense descuidar el camí pel qual caldrà transitar fins l’assoliment global dels 

objectius.  L’estació de França és un d’aquests actius, actualment amb un paper 

força secundari però en el qual es reflecteix la història de la xarxa ferroviària de 

Barcelona i, per extensió, de Catalunya, amb els seus errors i encerts. A 

aquests reptes, s’hi podria afegir tots aquells als que el sector ferroviari haurà 

d’anar fent front, tard o d’hora, com la implantació de l’ample de via estàndard, 

la convivència dels serveis d’alta velocitat amb els del ferrocarril convencional, 

la liberalització del transport de passatgers o l’impuls encara més gran que 

necessita el transport de mercaderies per ferrocarril. I en un pla més urbanístic, 

Barcelona també té un repte pel que fa a un enclavament com el de l’Estació, 

en què conflueixen teixits urbans molt diferents i corredors estructurals de la 

mobilitat i de la infraestructura verda de la ciutat. 

Com a última prèvia, no voldria entrar en matèria sense agrair el guiatge el 

meu tutor, Pere Macias, per poder treure el màxim de suc de l’estudi; els punts 

de vista de professionals i experts com Jorge Villa, Nel·la Saborit, Javier 

Ortigosa, Ricard Riol, Jordi Julià o Joan Carles Salmerón; totes les facilitats de la 

biblioteca i arxiu històric del Museu del Ferrocarril de Catalunya i de Madrid; a 

tota la gent de l’Escola de Camins amb i de qui he pogut aprendre; a tothom 
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que pren partit, es mobilitza i treballa per a la millora del transport públic i de la 

mobilitat sostenible i, de forma molt especial, a la meva família, amics i 

amigues, que no han fallat en donar-me suport en aquest treball.  

 
Figura 1.1. Pati d’andanes de l’estació de França. Font pròpia. 
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2. Objectius i abast del treball 

El treball té per objectiu determinar quins són els efectes que té sobre el 

sistema de Rodalies, i en la xarxa de transport públic en conjunt, la utilització 

de l’estació de França de Barcelona i trobar la millor utilització que se’n podria 

fer des d’un perspectiva global.  

Per fer-ho, s’enfoca la qüestió des de diversos punts de vista: per un costat, 

una visió més macroscòpica i centrada en la configuració del sistema ferroviari 

català, i més concretament de l’àrea de Barcelona; per l’altra, una mirada més 

microscòpica i focalitzada en les implicacions en l’entorn més proper de l’estació 

de França, més urbanística. Els dos punts de vista són complementaris perquè 

precisament es vol poder extreure conclusions respecte la interacció 

d’ambdues. 

Les anàlisis corresponents a cadascun dels enfocaments componen la primera 

part del treball, fent primer de tot una retrospectiva històrica amb l’objectiu 

d’identificar quins han estat els condicionants en l’esdevenir de l’estació de 

França al llarg del temps, i alhora com aquesta ha impactat en els sistemes 

ferroviari i urbà de Barcelona. Seguidament, es presenten aspectes clau del 

funcionament actual dels sistemes junt amb les solucions que els diversos 

instruments de planejament proposen; de nou, tant en un pla estrictament 

ferroviari com des del pla urbanístic. 

Un cop fetes les anàlisis qualitatives de la qüestió, el treball planteja un estudi 

d’alternatives respecte la utilització de l’estació de França com a infraestructura 

ferroviària. D’acord amb l’objectiu principal del treball, de determinar els efectes 

que té la utilització de l’estació de França sobre el conjunt del sistema i no pas 

de determinar quina utilització concreta ha de tenir en un determinat moment, 

tant l’escenari temporal -a curt termini- com la confecció de cada una de les 

alternatives definides i dels criteris amb què s’han avaluat s’ha realitzat amb 

l’objectiu que desvetllar els efectes de la utilització de l’estació de França de la 

forma més nítida i detinguda possible, al mateix temps que se selecciona la 

millor. 
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3. Anàlisi de la xarxa ferroviària convencional a Barcelona 

3.1. Evolució històrica 

L’arribada del ferrocarril a Barcelona i la definició del nucli central de la xarxa de 

la mà de les companyies fins la construcció de l’estació monumental 

El 1848 s’inaugurava el primer ferrocarril de la Península Ibèrica, la línia entre 

Barcelona i Mataró, impulsada per la Companyia dels Camins de Ferro de 

Barcelona a Mataró. La seva estació terminal a Barcelona s’ubicava fora de la 

muralla, en uns terrenys entre la Barceloneta, la Ciutadella militar i el Pla de 

Palau.  

Sis anys més tard, el 1854, la Companyia dels Camins de Ferro de Barcelona a 

Granollers, ubicaria la terminal de la seva línia a uns 250 metres, tot penetrant 

la muralla, que aquell any començaria a enderrocar-se. Aquesta estació, que en 

el futur esdevindria l’estació de França, tenia el vici d’origen d’haver-se construït 

parcialment en corba, ja que el traçat de la línia que hi arribava era gairebé 

diametralment oposat [1], pel fet d’haver de rodejar la Ciutadella militar. 

En efecte, fins al 1858 Barcelona tenia condició de plaça forta militar, la qual 

cosa implicava la zona sota jurisdicció militar, amb forma de corona semicircular 

de gruix d’1,254 km des del peu de la muralla, destinada a la defensa de la 

ciutat, concentrada dins de la muralla. No obstant, el reconeixement de la 

utilitat pública de les concessions ferroviàries per part de l’Estat, facilitava a les 

companyies ferroviàries de disposar d’aquests terrenys per als seus traçats i 

instal·lacions, fet que les va afavorir per ubicar les seves estacions terminals 

prop del port i fer els traçats tot obeint únicament els seus interessos 

econòmics particulars. Així doncs, l’expansió de la ciutat que s’obria amb la 

desmilitarització dels terrenys al voltant de la muralla, ho feia amb la 

preexistència dels traçats ferroviaris que s’havien anat obrint. 

Els anys següents van estar marcats pel pla d’Eixample d’Ildefons Cerdà, el 

projecte del qual va ser aprovat per Reial Ordre el 7 de juny de 1859, i per 

l’avanç en l’establiment de noves línies de ferrocarril amb la seva corresponent 
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terminal. El 1863, ja n’hi havia cinc: les dues esmentades fins ara -Mataró i 

Granollers- junt amb les dels ferrocarrils de Martorell, de Saragossa i de Sarrià.  

Cerdà havia previst una organització ferroviària en la qual s’enllaçaven totes les 

línies i, alhora, aquestes amb el port, alterant-ne els seus traçats existents. Per 

al cas de la línia de Granollers, Cerdà en proposava la fusió amb el de 

Saragossa -amb terminal a la part Nord de la Ciutadella-, tot perllongant 

l’avinguda Meridiana pels terrenys de la Ciutadella, on també hi preveia 

eixample, i hi feia passar el ferrocarril fins arribar a una gran extensió de 

terreny propera a la Barceloneta etiquetada com «Estació General de 

Ferrocarrils». També traçava un ramal pel carrer de la Marina per possibilitar 

l’enllaç del ferrocarril des de la Meridiana cap a la línia de Mataró, que 

prosseguiria pel port fins a Can Tunis. Amb aquesta organització, la terminal de 

la línia de Granollers perdia la utilitat, de manera que es dibuixava una illa 

residencial al seu terreny. Més endavant, el 1863 Cerdà redacta l’Avantprojecte 

de Docks de Barcelona, en el qual desenvolupa més l’organització ferroviària i 

introdueix el concepte d’«estació d’estacions», és a dir, que mitjançant la 

circumval·lació ferroviària de Barcelona tota la ciutat actués com a estació 

contínua, en plantejar eixos ferroviaris que creuaven tota la ciutat -a diferent 

nivell- enllaçats per l’esmentada línia de circumval·lació. A la figura 3.1 es pot 

observar com l’Avantprojecte de Docks mantenia l’eix de la Meridiana i el ramal 

pel carrer de la Marina plantejats ja al projecte de 1859. 
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Figura 3.1. Hipòtesi de l’esquema de la proposta de l’avantprojecte de Docks de Barcelona, 

desenvolupat a la Teoría de Enlace de las Vías Marítimo-Terrestres de 1863. Font: Magrinyà, 

1994 [2]  

No obstant, Cerdà morí el 1876 i si bé les seves idees per a l’organització 

ferroviària es veurien reflectides en plantejaments posteriors, la seva proposta 

no es va materialitzar. Per contra, va seguir sent l’evolució de les companyies el 

que marcaria el desenvolupament de la xarxa els anys que vindrien. Aquesta 

evolució consistia bàsicament en l’extensió de les línies arreu del territori i la 

consegüent fusió entre companyies a causa de la seva fallida econòmica, les 

quals implicaven a la ciutat, respectivament, una major utilització i consum de 

terreny de les terminals i la necessitat d’enllaçar les línies que esdevenien d’una 

mateixa companyia -no pas mentre seguien sent de companyies diferents, que 

mantenien una competència aferrissada.  

Així és com la fusió entre les companyies dels Camins de Ferro de Barcelona a 

Arenys de Mar (prèviament de Mataró) i de Barcelona a Granollers i Girona 

(prèviament de Granollers) donava lloc el 1862 als Camins de Ferro de 

Barcelona a Girona i deixava en les mateixes mans les terminals corresponents 

properes a la Barceloneta. Aquesta companyia esdevindria la de Camins de 

Ferro de Barcelona a França per Figueres el 1864, en obtenir noves concessions 

per allargar la línia, que el 1871 faria un avantprojecte per construir una estació 
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monumental als terrenys de les terminals les línies de Mataró i Granollers, tot 

desplaçant el passeig del Cementiri que les separava, i que comptaria un edifici 

amb planta amb forma d’«U» que allotjaria 5 vies. És per això que als plànols 

de Josep Fontserè per al Parc de la Ciutadella (figura 3.2), aprovat el 1872, hi 

figura aquesta nova estació. 

 

Figura 3.2. Planta del parc projectat per Fontserè a la Ciutadella (Plànol extret del Proyecto de 

un parque y jardines en los terrenos de la ex-Ciudadela de Barcelona. Fontserè i Mestre, Josep 

s.n; Barcelona, 1872).  

El projecte definitiu de la nova estació monumental s’aprovaria el 1875, el 

mateix any en el qual la companyia es fusiona amb la dels Ferrocarrils de 

Tarragona a Martorell i Barcelona, donant lloc a la TBF (Companyia dels 

Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i França). La prioritat d’aquesta, però, va 

ser l’extensió de la línia fins la frontera, assolida el 1878, que va comportar una 

ingent activitat ferroviària de mercaderies. Per altra banda, la TBF estava 

òbviament interessada per connectar les seves línies amb terminal a Barcelona, 

ja que tenia per una banda les terminals de les antigues línies de Marató 

(«Barcelona 1») i Granollers («Barcelona 2»), i per l’altra a la Riera d’en Malla 

(prop de la futura plaça de Catalunya) s’hi situava la de la línia cap a Martorell i 



13 
 

Tarragona, que també tenia estació a Sants. Els esforços de la companyia, 

doncs, es van centrar a continuació en enllaçar les línies. L’enllaç, fins a 

l’estació de Sants, que va tenir com a conseqüència l’enderrocament de l’antiga 

terminal de Riera d’en Malla, es va inaugurar l’any 1882 i es va realitzar pel 

carrer d’Aragó, no exempt de polèmica per l’oposició de l’Ajuntament i diversos 

agents econòmics fins que, en paraules de Francisco Wais, «el asunto quedó 

zanjado» amb la decisió de fer el traçat en rasa i no per la superfície [3].  

Pocs anys després, el 1887, la TBF absorbia la Companyia dels Ferrocarrils 

Directes de Madrid i Saragossa a Barcelona, que al seu torn ho havia fet amb la 

del Ferrocarril de Valls a Vilanova i Barcelona, que tenia terminal a les Hortes 

de Sant Bertran, «Barcelona 3» però que la TBF va unir a la seva xarxa a través 

d’un ramal des del Prat de Llobregat cap a la Bordeta i Sants. En aquest 

moment, el projecte d’estació monumental de 1875 havia quedat totalment 

inservible degut al creixement de la xarxa i l’activitat de TBF, i el 1887 se’n va 

aprovar un de nou per ampliar-la. Amb vistes que no s’executaria, l’Ajuntament 

va exigir la presentació d’un projecte definitiu dos anys després de la realització 

de l’enllaç a través del port entre la línia de Vilanova i Valls i Barcelona 1 que la 

TBF també va emprendre -tot materialitzant en aquest tram la proposta de 

Cerdà. 

Els últims anys del segle XIX van estar marcats, per una banda, per l’agregació 

de municipis del voltant de Barcelona (1897), en els quals no s’havia seguit el 

pla de Cerdà, pel que prenia força la idea que hi havia la necessitat d’un nou 

projecte per a la urbanització en conjunt de la ciutat. Per altra banda, després 

de la seva fallida econòmica, l’1 de gener de 1898 es fa efectiva l’absorció de 

TBF per part de la Companyia dels Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i Alacant 

(més coneguda per les seves sigles en castellà, MZA). 

En el si de l’MZA, l’enginyer Eduard Maristany, que ja havia format part de TBF, 

proposa l’any 1899 un avantprojecte o programa global per a l’organització 

ferroviària de Barcelona, en el qual es racionalitzen els traçats existents -ja tots 

sota concessió de l’MZA, a excepció del Ferrocarril de Sarrià a Barcelona i dels 

de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, sovint 
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anomenada del Norte, cap a Sant Joan de les Abadesses i cap a Saragossa per 

Manresa i Lleida-, i es proposa la construcció de nous baixadors, com el de 

Passeig de Gràcia (inaugurat el 1902) i noves estacions de mercaderies (al Clot, 

Sants, el Poblenou i al Morrot; la darrera en substitució de Barcelona 3). El 

treball de Maristany també incloïa un nou projecte d’estació monumental per 

fusionar Barcelona 1 i Barcelona 2, per respondre a l’exigència heretada de la 

TBF, a satisfer el 1902 -dos anys després que es fes efectiva l’obertura del 

ramal del Port. 

En contraposició, el 1905 Léon Jaussely va guanyar el concurs que l’Ajuntament 

de Barcelona havia convocat dos anys abans per a la reforma urbana de la 

transició entre l’Eixample i els pobles agregats. L’arquitecte francès, un dels 

precursors de la jerarquització per zones de les ciutats -l’anomenat zonning-, 

planteja en la seva proposta (figura 3.3) un creixement de la ciutat concèntric 

amb una transformació integral de la xarxa ferroviària, estructurada per un 

anell de circumval·lació, que travessaria la ciutat longitudinalment pel litoral i 

pel carrer de la Indústria, on tindria l’estació central a l’altura de Gràcia -en 

detriment de la nova estació monumental. Les propostes de Maristany i 

Jaussely discrepaven, principalment, en l’eix longitudinal de l’interior, pel qual 

l’MZA apostava pel traçat ja existent pel carrer d’Aragó, mentre que Jaussely 

era partidari de la fusió de les companyies i la racionalització de la xarxa segons 

el seu projecte. La falta de pressupost per part de l’Ajuntament de Barcelona, 

però, va fer que el projecte de Jaussely quedés en l’oblit, si bé va ser un 

precedent en posar en dubte l’estació de França com a estació central, quan tot 

just s’estava projectant l’estació monumental.  
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Figura 3.3. Plànol de la proposta de Jaussely per a Barcelona. Font: Il·lustració Catalana, núm. 

395, gener de 1911. 

Al pas dels primers anys del segle XX el pla de Maristany s’anava implementant, 

tot prioritzant la resta d’actuacions a la construcció de l’estació monumental. Al 

mateix temps, es feia cada cop més palesa la dificultat per a l’expansió de la 

ciutat a la Dreta de l’Eixample i al terme de l’antic municipi de Sant Martí, a 

causa del pas de les línies de ferrocarril de l’MZA i del Norte, que definien 

l’anomenat “teló ferroviari” amb tot el territori que quedava fins al Besòs -i al 

mateix temps provocaven que les dues grans terminals guanyessin en 

excentricitat respecte el conjunt de la ciutat. Aquest problema urbanístic va 

motivar la creació d’una comissió mixta entre l’Ajuntament i ambdues 

companyies, la qual va acabar els seus treballs amb una sèrie de propostes el 

1915, de les que se’n poden destacar tres: 

- Construir un ramal des de l’estació de França amb un doble enllaç a la 

línia de Tarragona, entre els carrers de Lepant i Padilla, que no 

interceptés els carrers transversals. 

- La gran Estació Central de l’MZA als terrenys de Barcelona 1 i 2,  sobre 

una plataforma elevada de manera que, de nou, les vies no 
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interceptessin els carrers transversals, tot ocupant també bona part del 

parc de la Ciutadella. 

- La construcció d’una estació de mercaderies a la Sagrera. 

Només la tercera d’aquestes va acabar tirant-se endavant, tot esdevenint el 

condicionant de l’MZA per a l’esperada construcció de l’estació monumental. 

D’aquells anys també és interessant tenir en compte el projecte presentat  per 

Fernando Reyes el 1912, aleshores enginyer de la Segunda División de 

Ferrocarriles, que apostava pel projecte del Ferrocarril Subterráneo SO-NE de 

Barcelona, Sans-San Martín, Enlaces y Estaciones Centrales, amb una estació 

central a la plaça de Catalunya, a través del qual fer passants les circulacions 

ferroviàries per Barcelona, en contraposició amb l’ús que es feia de les 

terminals de les companyies. Amb el caràcter passant i subterrani de la 

proposta, complementada per enllaços i altres traçats (Montcada – Sant Feliu 

de Llobregat, Sant Andreu – Poblenou i la Bordeta – Morrot) que formaven la 

«Gran Cintura de Barcelona», Reyes pretenia solucionar també el problema del 

creixement urbanístic present aleshores a la Dreta de l’Eixample i preveure una 

artèria ferroviària en zones d’expansió futura de la ciutat com Horta, Sant 

Gervasi o Sarrià. Amb aquesta estructura, l’estació de França -que denominava 

Estació Neutral del Port- adquiria un caràcter secundari essencialment de 

mercaderies i, per la rasa del carrer d’Aragó, proposava fer-hi un canal 

navegable. 

De les propostes de Reyes, la realització més destacable fou el Ferrocarril 

Metropolità Transversal, inaugurat el 1926 en el seu primer tram (la Bordeta – 

Catalunya). 

Tornant a la voluntat de fer la nova estació monumental de l’MZA, l’any 1913 

neix la iniciativa de celebrar l’Exposició d’Indústries Elèctriques el 1917, per a la 

qual caldria reformar l’estació, a la qual l’opinió pública cada cop més li atribuïa 

un estat de decrepitud, després de més de 40 anys des del primer 

avantprojecte de reforma, la qual cosa feia la situació molt insostenible. La 

situació derivada de la Primera Guerra Mundial va fer que no se celebrés 

l’Exposició el 1917, i més endavant es va anar ajornant per causes 
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econòmiques i polítiques. Malgrat això, en avançar el projecte de la Sagrera, el 

1919 l’MZA va presentar un nou avantprojecte per a l’estació monumental, que 

se cenyia a la superfície disponible, sense afectar els vials de l’entorn i 

mantenint la separació entre Barcelona 1 i 2. A la primera, que denominaria 

Apartadero de la Barceloneta, es deixarien els serveis annexos i complementaris 

a l’explotació, mentre que la segona seria la gran estació monumental, amb 

forma d’«U», una doble nau i 12 vies i 2 d’escapament, reanomenada com a 

Barcelona-Término, tot i que popularment ja havia arrelat el nom d’estació de 

França. 

El 1922, un cop traslladats els serveis de mercaderies a petita velocitat a la 

Sagrera, l’MZA convoca un concurs per al disseny de l’edifici de l’estació 

monumental -guanyat per Pedro Muguruza-, i el 1924, el de la coberta -guanyat 

per Andreu Montaner i Serra, enginyer de la Maquinista Terrestre i Marítima. 

Les primeres obres per a la nova estació ja s’havien iniciat a principis de la 

dècada, el 1926 va entrar en servei l’estació de mercaderies a gran velocitat 

annexa a l’estació de França, el 1929 va fer-ho l’estació monumental -coincidint 

amb l’Exposició Internacional- i, finalment, el 1932 van cloure completament 

tots els treballs. 

El Pla d’Enllaços Ferroviaris de Barcelona de 1933 

El 1932, just el mateix any en què s’havia completat la nova Estació de França, 

el Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans pel Progrés de l’Arquitectura 

Contemporània (GATCPAC), que havia nascut dos anys abans amb l’arribada de 

la II República, va presentar el Pla Macià. Des d’una perspectiva partidària de la 

zonificació, el pla feia una revisió crítica dels plans de Cerdà i també de Jaussely 

-del qual es deia que considerava la ciutat com quelcom limitat, tancat pels 

extrems. En aquest sentit, el GATCPAC apostava pel tancament de les estacions 

terminals com l’estació de França, per definir un pol de centralitat que es 

rebutjava en el seu plantejament, mentre definia corredors ferroviaris passants 

tot aprofitant el túnel del Transversal sota la Gran Via i el ramal del carrer 

d’Aragó. 
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Sense que la proposta del Pla Macià tingués més recorregut, el març 1933 es va 

constituir una nova comissió mixta formada per representants de l’Estat, la 

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Junta d’Obres del Port i 

les companyies MZA, Norte i del Metropolitano Transversal. La comissió tenia 

l’objectiu de resoldre amb una visió de conjunt el problema ferroviari de la 

ciutat, «que impedia en absolut el desenvolupament urbanístic i limitava 

considerablement el rendiment de l’explotació ferroviària» [4]. 

Per contextualitzar la creació de la comissió, cal prendre nota de les 

consideracions del seu agent impulsor, l’Ajuntament de Barcelona, al projecte  

d’organització i funcionament que va presentar al govern de l’Estat per a la 

seva creació [5]. En aquest s’hi valorava que les solucions dels projectes i 

convenis que l’Ajuntament havia anat aprovant amb l’MZA i Norte els darrers 

anys «no fossin les més racionals ni les més beneficioses per als interessos de 

la ciutat (...) sense que això representés un major benefici per a les 

companyies que el projecte que avui es presenta», a causa de «la política 

nefasta de competència» i «l’omnipotència absoluta» de què havien gosat les 

companyies, a diferència de la situació que brindava la recent reorganització del 

règim ferroviari amb el Govern de la República, «que fa possible el que 

aleshores va ser un somni, que aquest problema pogués ser resolt de comú 

acord», passant les companyies i altres empreses afectades «de competidores 

en el problema dels transports a col·laboradores eficaces amb la Ciutat». En un 

pla més tècnic, l’Ajuntament apuntava la possibilitat d’utilitzar els túnels del 

Metropolitano Transversal com a enllaç ferroviari entre el Clot i la Bordeta, que 

estalviaria maniobres a la bifurcació del Clot o a l’estació de França, però 

manifesta la seva opinió contrària a establir trens de passatgers passants, ja 

que «a la Ciutat no li interessa sinó que tot el que passi per Barcelona, encara 

que sigui de trànsit cap a altres punts, es detingui a la nostra Ciutat encara que 

sigui per poques hores». No obstant, respecte l’estació de França, sentencia 

que «n’hi ha prou amb examinar un plànol de la Ciutat per comprendre 

l’absurda disposició d’aquesta estació i de les línies que hi aflueixen i de la 

necessitat de procedir a la seva transformació radical». Julio Nogués, que 

esdevindria un dels representants de l’MZA a la comissió, va poder accedir al 
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document abans de la creació de la comissió, tal com explica en una carta a 

l’aleshores director adjunt de l’MZA, a qui li remet una còpia. A l’esmentada 

carta, avui accessible a l’Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril 

de Madrid, Nogués identifica «es proposen les mateixes solucions que tenien 

previstes [l’MZA], amb lleugeríssimes variants en el traçat» i que «no veu res 

que pugui espantar-los», en aquest sentit, si bé veu més «embrollada» la part 

financera [6].  

Només tres mesos més tard, la comissió concloïa els seus treballs amb 

l’aprovació del Pla d’Enllaços Ferroviaris de Barcelona (PEFB), que responia als 

dos grans objectius: el ferroviari, de solucionar els enllaços i racionalitzar l’ús de 

les estacions; i l’urbanístic, per permetre la urbanització i extensió racional de la 

ciutat, especialment suprimint els passos a nivell que havien proliferat. El PEFB 

es concretava en 19 projectes, representats majoritàriament al plànol de la 

figura 3.4, 16 dels quals necessaris (a executar en els 5 anys següents) i 3 més 

complementaris, que es podien ajornar fins que «un engrandiment extraordinari 

de la ciutat i dels transports» els fes imprescindibles [4]. 

En termes ferroviaris, el PEFB recuperava certament el concepte de Cerdà 

d’«estació contínua», possibilitant l’accés a totes les estacions des de qualsevol 

punt per mitjà de la interconnexió de línies amb ramals com el del marge dret 

del Besòs, el que interconnectava la línia de Norte i MZA a Montcada (el futur 

ramal de les Aigües), la prolongació subterrània fins la Sagrera -amb una 

estació al camí dels Enamorats- de la rasa del carrer d’Aragó, que es cobriria 

prèvia electrificació de les línies de l’MZA, l’entroncament del Metropolità 

Transversal a la xarxa de l’MZA al Clot, per poder utilitzar-lo com a enllaç fins la 

Bordeta, o el soterrament del ramal del port entre el Morrot i l’estació de França 

(aquest darrer, com a projecte complementari). 



20 
 

 
Figura 3.4. Plànol dels projectes del Pla d’Enllaços Ferroviaris de Barcelona de 1933 a la ciutat 

Font: Pla d’Enllaços Ferroviaris de Barcelona de 1933 [4]. 

Pel que fa a la qüestió urbanística, cal fixar-se en la solució proposada a 

l’entorn de les estacions de França i de Vilanova (Norte), on els traçats 

existents en superfície i les instal·lacions de l’estació de Vilanova afectaven al 

voltant de 127 illes de l’Eixample projectat per Cerdà, segons l’estimació de 

l’historiador Rafael Alcaide, tal com es reflecteix a la figura 3.5. En aquest cas, 

el PEFB, a banda de proposar la transformació integral soterrada de l’estació de 

Vilanova, projectava un enllaç subterrani de via doble entre l’estació de França i 

la línia entre el carrer d’Aragó i la Sagrera, tot seguint l’eix del carrer de Padilla i 

bifurcant-se per accedir a la línia passant en qualsevol sentit sense haver fer 

maniobres, podent eliminar així els ramals d’accés a l’estació de França des de 

la rasa del carrer d’Aragó i des del Clot. 
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Figura 3.5. Estimació de l’afectació dels traçats ferroviaris existents el 1933 a la trama Cerdà, 

sobre el plànol del nucli central del PEFB de 1933. Font: Alcaide, 2006 [7]. 

Més enllà dels projectes compresos finalment en el PEFB, resulta molt 

interessant conèixer el que cada un dels diversos agents que formaven la 

comissió plantejaven en les discussions en el si d’aquesta, especialment al 

voltant de l’estació de França i els enllaços que hi conduïen, que era l’assumpte 

que estava més en el punt de mira de tots. 

Per una banda, en la nota presentada pel vocal de la representació de l’Estat, 

Joaquín García-Tuñón [8], s’apunta el problema de la poca connectivitat de 

l’estació de França per als passatgers que hi arriben per la línia del litoral, pel 

que suggereix que hi arribi el Gran Metro -que aleshores arribava a l’estació de 

Correus- o que els trens de la línia de Mataró prenguessin el ramal que es 

construís paral·lel al Besòs per encaminar-se cap a la Sagrera, Passeig de 

Gràcia i Sants. 

Pel que fa a l’MZA, el seu posicionament [9] era el de mantenir la solució que 

havien aprovat pocs anys abans, consistent en construir dos túnels des de 

l’estació de França: un cap al baixador de Passeig de Gràcia, a la rasa del carrer 

d’Aragó, creuant en diagonal els terrenys entre l’estació de Vilanova i el parc de 

la Ciutadella i seguint per l’eix del passeig de Sant Joan -tot descartant la 
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possibilitat d’enllaçar-la al túnel de plaça Catalunya, opció que també s’havia 

posat sobre la taula; i un altre pràcticament sota el traçat en superfície cap al 

Clot. A la figura 3.6 es reprodueix el plànol enviat en una carta per part de 

Nogués a Eduardo Alfonso -qui estava a la direcció de la companyia- el 20 

d’abril de 1933, en la qual indica amb (a) la solució defensada per l’MZA i amb 

(b) la de l’Ajuntament, el qual trobava que el túnel cap a Passeig de Gràcia 

proposat per l’MZA implicava massa problemes amb expropiacions, a banda de 

ser més car que executar un sol túnel comú que es bifurqués més endavant, i 

no a la sortida de l’estació de França -on es comptava només amb via doble, 

igualment. 

 
Figura 3.6. Plànol adjunt a la carta enviada per J. Nogués a E. Alfonso el 20 d’abril de 1933, en 

la qual indica l’opció defensada per l’MZA. [10] 

No obstant, la solució (b) requeria el soterrament de l’estació de Vilanova, pel 

que en aquell moment encara no hi havia un acord, i Nogués va plantejar a 

Alfonso la possibilitat de renunciar al ramal entre l’estació de França i la 

Sagrera, tenint en compte la possibilitat d’encaminar trens cap a la línia de 

Granollers a través del ramal del litoral i el que es faria paral·lel al Besòs, que 

és el que li suggerien a la comissió. Al respecte, Alfonso, que no estava amb 
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desacord amb la solució (b), sí que s’oposava aferrissadament a renunciar a 

l’enllaç entre l’estació de França i la Sagrera, no només per l’increment en la 

distància de recorregut, sinó principalment perquè en 15 anys la concessió de la 

línia de Mataró, per la que es veurien obligats a passar per anar cap a la línia 

de Granollers i França, havia de revertir a l’Estat -raó que Nogués, òbviament, 

no podia al·legar a la comissió. 

Des d’un punt de vista molt diferent, Francisco Planell, representant del 

Metropolitano Transversal, es feia seves les tesis de Fernando Reyes -aleshores 

secretari de la comissió, en representació de l’Estat- que apostaven per suprimir 

els dos ramals entre l’estació de França amb la línia del carrer d’Aragó. Per una 

banda, perquè el ramal del litoral i l’enllaç del Besòs ja permetrien accedir a la 

línia de Granollers i, per l’altra, perquè «no calia obstinar-se en que l’estació de 

arribada i sortida dels trens cap a Madrid, i de llarg recorregut cap al sud-oest 

en general, fos l’estació de França, sinó que podia condicionar-se la Sagrera per 

a això». Amb tot, conclou per al ramal des del baixador de Passeig de Gràcia 

«que la principal raó que podia adduir-se a favor del túnel era d’índole 

psicològica i sentimental» per no renunciar a utilitzar l’estació de França. 

En el mateix sentit, quan la comissió ja estava a punt de concloure la seva 

feina, a final de maig de 1933 Fernando Reyes i José Cabestany -representant 

de l’Estat i president de la comissió- van proposar que el ramal del port, un cop 

soterrat i connectat degudament amb l’estació de França, servís per a la línia de 

Vilanova en detriment de fer l’enllaç cap a la rasa d’Aragó. No obstant, la idea -

gens apropiada als ulls de Nogués» no va prosperar. 

Tal com s’aprecia al PEFB aprovat finalment, es va adoptar la solució (b) per a 

la connexió de l’estació de França amb la línia del carrer d’Aragó, sense 

renunciar a cap enllaç dels que interessaven a l’MZA. Malgrat tot, les directrius 

polítiques i econòmiques dels governs que es van anar succeint i l’esclat de la 

Guerra Civil el 1936 van impedir la realització de la majoria de projectes, alguns 

dels quals es van anar posposant per una altra ocasió, mentre d’altres es van 

desestimar. No obstant, va romandre el llegat del que va ser el primer pla 

d’enllaços elaborat conjuntament per les diverses parts implicades aleshores, 
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amb una visió certament harmònica dels problemes ferroviaris i urbanístics, 

alguns dels quals encara resten per resoldre a dia d’avui. 

El naixement de RENFE 

La situació caòtica a la qual el transcurs de la Guerra Civil havia deixat la xarxa 

ferroviària de l’Estat espanyol complicava el retorn de les companyies 

concessionàries a l’administració de les línies, cosa que va portar el govern 

franquista a revertir anticipadament totes les concessions de ferrocarrils de via 

ampla. Les reemplaçaria RENFE, l’organisme estatal públic creat a principis de 

1941, tant per a la gestió de la infraestructura com per a l’explotació dels trens. 

La nova situació política i econòmica va portar a la redacció d’un nou pla 

d’enllaços ferroviaris, l’any 1944. El nou pla, malgrat recull alguns dels enllaços 

clau proposats pel PEFB de 1933 -com el de la rasa d’Aragó amb Sagrera, el de 

Montcada o el del Besòs- es basa en la idea de l’explotació comuna de les dues 

grans terminals, l’estació de França i la de Vilanova, que manté amb l’objectiu 

que puguin rebre o expedir circulacions de qualsevol línia, tot especialitzant 

l’estació de França sobretot en el trànsit de passatgers. A tal efecte, el Pla 

recupera les propostes inicials de l’MZA per a la redacció del PEFB i proposa la 

quadruplicació de les vies entre l’estació de França i la línia del carrer d’Aragó 

(amb l’argument que serien necessàries per tal d’absorbir els trens que 

passaven de Vilanova a França). Després de sortir per un traçat comú -

quadruplicat- per un túnel sota l’eix del carrer de Lepant, dues de les vies 

emergirien a la rasa on hi hauria les de la terminal de Vilanova, on quedarien 

enllaçades amb les de l’antiga companyia del Norte, que al seu torn proposa 

enllaçar cap a la Sagrera; les altres dues, les creuaven a una cota inferior a 

l’altura de Glòries i s’unien a la línia del carrer d’Aragó amb una bifurcació a 

diferent nivell. La quadruplicació de les vies del ramal, a més, comportava una 

ampliació de l’estació de França en terrenys del parc de la Ciutadella [11]. 

No obstant, durant la vigència del pla es van dur a terme principalment el túnel 

de la Meridiana, la cobertura de la rasa del carrer d’Aragó i el ramal del Besòs, i 

l’accés a l’estació de França pel ramal en superfície des del carrer d’Aragó i la 

Sagrera per Glòries va romandre igual. 
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Figura 3.7. Solucions proposades pel pla d’enllaços de 1944. Font: Plan de Enlaces Ferroviarios 

de Barcelona (1948). AHF-MFM (G - 0001 - 003). 

L’amenaça del pla de la Ribera i nous plans d’enllaços de la dècada de 1960 

Tot i la relativament recent aprovació del pla d’enllaços de 1944, durant la 

dècada del 1950 l’Ajuntament de Barcelona va presentar una sèrie de propostes 

per modificar-lo, que resumidament apostaven per un esquema passant, en 

detriment de l’ús de l’estació de França com a terminal, que veien que tenia 

una ubicació inadequada des del punt de vista funcional. A tall d’exemple, a la 

figura 3.8 es reprodueix la proposta feta a finals del 1950, en la qual es 

proposava ampliar la Sagrera i fer una mena de triangle entre aquesta i 

Vilanova, amb una estació i un baixador a l’altura de la plaça de les Glòries. Per 

contra, RENFE defensava el pla de 1944 i el manteniment de la terminal, 

al·legant que l’estació de França era l’estació de viatgers amb més capacitat i 

més ben concebuda, amb la necessitat en tot cas de fer-hi arribar la xarxa de 

metro, davant l’elevat cost econòmic que tindria dur a terme les propostes de 

l’Ajuntament, algunes de les quals també plantejaven una segona estació 
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principal -passant- a la plaça d’Espanya com a terminal de trens de llarg 

recorregut -junt amb Glòries [12]. 

 
Figura 3.8. Proposta realitzada per l’Ajuntament de Barcelona a finals de 1950. Font: Plan 

Solicitado por el Ayuntamiento de Barcelona (1951). AHF-MFM (G - 0001 - 003). 

Arran de les propostes presentades al llarg dels anys per l’Ajuntament, el 1961 

es va constituir una ponència per tal de fer una modificació al pla d’enllaços de 

1944. La ponència es constituiria amb l’encàrrec d’estudiar la darrera proposta 

de l’Ajuntament, de 1961, que incloïa, a la llarga, suprimir l’estació de França. 

RENFE, en el transcurs de les reunions de la ponència, va seguir qüestionant-ne 

la supressió, al·legant que a finals de la dècada de 1950 hi havia molt 

pessimisme aleshores ja superat respecte el ferrocarril i que actuacions com 

l’enllaç entre Sagrera i la línia del carrer d’Aragó alleujarien la congestió de 

l’estació de França, la qual podria especialitzar-se i, si bé no seguir sent l’estació 

central, continuar donant servei [13]. De fet, l’any 1964 es va inaugurar 

l’estació de rodalies annexa a l’edifici monumental de l’estació, on prèviament hi 

havia hagut principalment serveis de mercaderies a gran velocitat -llavors 

traslladats, en gran part, a l’estació de Vilanova. 

A finals de 1965 la ponència va finalitzar els seus treballs, que donarien lloc al 

Plan de Enlaces de 1966, aprovat per Ordre Ministerial el 15 de març de 1967. 
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El nou pla apostava principalment per descarregar el pas pel centre de 

Barcelona del major número de circulacions de trens de llarg recorregut i de la 

concentració del trànsit de mercaderies en punts estratègics allunyats del 

centre, en benefici dels serveis de rodalies, que podrien augmentar la 

freqüència i la velocitat. Amb aquesta finalitat, el pla plantejava que els trens 

de llarg recorregut tinguessin dues terminals, segons l’origen: els del Sud-Oest, 

a Sants, que es construiria nova i seria exclusiva per a viatgers, complementada 

per la de l’Hospitalet, que s’ampliaria, per a la formació i estacionament de 

trens; els del Nord-Est, a Vilanova, que se soterraria i també seria exclusiva per 

a viatgers, complementada per la de Sant Andreu Comtal, que també 

s’ampliaria. Per als serveis de rodalies, en canvi, es plantejava com a terminal la 

de la banda oposada a la ciutat: Sants seria per a les línies del Nord-Est, 

mentre que la Sagrera -habilitada per a passatgers- ho seria de les del Sud-

Oest. La consecució d’aquest esquema passant implicava realitzar la connexió 

encara pendent de la línia del carrer d’Aragó amb la Sagrera i, per altra banda, 

la connexió fins a Sants del túnel que arribava a plaça de Catalunya des de 

l’estació de Vilanova, i des d’aquesta a la Sagrera. A les figures 3.9 i 3.10 es 

mostren esquemàticament els encaminaments de cada tipus de servei de 

viatgers, segons les línies, que es donaven en el moment de l’aprovació del pla i 

la situació a la qual es volia arribar. 

 
Figura 3.9. Situació de partida dels serveis en el pla d’enllaços de 1966. Font: Nota y planos 

sobre los trabajos a realizar (1968). AHF-MFM (U - 0030 - 003). 
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Figura 3.10. Situació final dels serveis segons el pla d’enllaços de 1966. Font: Nota y planos 

sobre los trabajos a realizar (1968). AHF-MFM (U - 0030 - 003). 

Pel que fa a les mercaderies, al Pla de 1966 es proposava l’ampliació de 

l’estació de la Sagrera i una nova terminal a Can Tunis, així com una variant pel 

Vallès -entre el Papiol i Mollet- i un enllaç entre les línies de Vilafranca i 

Vilanova prop de Barcelona -el que esdevindria el túnel del Gornal. D’aquesta 

manera, s’obria un nou camí per al trànsit de mercaderies, fora de la zona 

urbana de Barcelona, on no coincidiria amb el trànsit de viatgers. 

El pla, en consonància amb les actuacions exposades, recollia les tesis de 

l’Ajuntament i preveia la supressió de l’estació de França i de tots els seus 

ramals d’accés: tant el provinent de la plaça de les Glòries, com el ramal del 

port des del Morrot, com el de Marina -amb les corresponents estacions del 

Bogatell i el Poblenou. 

Amb la supressió dels ramals, se solucionava el problema de la discontinuïtat 

urbanística i, alhora, es permetia el desenvolupament de l’anomenat «Plan 

Ribera», un projecte urbanístic del que es va començar a parlar a mitjans de la 

dècada que preveia aixecar un barri de nova construcció en els terrenys situats 

al front litoral entre la Ciutadella -connectada amb el mar- i el límit amb el 

terme de Sant Adrià de Besòs, fins llavors ocupats pels ramals i instal·lacions 

ferroviàries i indústries que s’havien anat traslladant a altres punts més 

perifèrics, junt amb els barris del Poblenou i el Taulat i poblats de barraques 



29 
 

com el del Somorrostro o el Camp de la Bota. Cal fer notar que RENFE, 

propietària de 47 de les 324 hectàrees que abastava el pla, formava part de 

l’accionariat de la societat privada impulsora, que al seu torn hauria de 

permetre finançar una part significativa de les actuacions del Pla d’Enllaços. De 

forma sintètica, el projecte preveia una estructura urbana en superilles -

l’adequació del Pla Cerdà, amb el que es mantindria una relació íntima amb la 

resta de la ciutat, però fent un canvi d’escala física i funcional-, en les quals se 

separaria totalment, en dues plantes, el trànsit rodat (planta baixa) del de 

vianants (primera planta artificial, a 6 metres d’altura). El Plan Ribera també 

preveia l’obertura d’una autopista urbana, amb un traçat elevat, i un ferrocarril 

penjant. Pel que fa al recinte de l’estació de França, que quedava dins de 

l’àmbit del pla, es tractava com a «zona especial» per tal d’establir-hi un 

«sector singularitzat, tant formal com funcionalment, del centre de la ciutat de 

Barcelona». 

L’any 1969 es duria a terme una modificació del pla de 1966, en la qual cal 

destacar el canvi que es plantejava per a l’estació de Vilanova: que passés a ser 

un simple baixador subterrani, mentre que els serveis de llarg recorregut del 

Nord-Est passessin a tenir la Sagrera com a terminal, previ trasllat del centre de 

mercaderies de detall i la duana a la Llagosta. 
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Figura 3.11 Part del plànol de projectes del pla d’enllaços modificat de 1969. Font: Plano 

General del Plan de Enlaces Ferroviarios de Barcelona modificado en diciembre de 1969. AHF-

MFM (U - 0005 - 001) 

No obstant, si es para atenció a les consideracions que el Departamento de 

Movimiento de RENFE fa a la seva publicació «Los enlaces ferroviarios» (1970) 

[14], es poden palpar les poques perspectives de fer efectives l’habilitació de la 
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Sagrera com a terminal de trens de llarg recorregut i la supressió del servei a 

l’estació de França: 

- Pel que fa a la Sagrera, es diu textualment que «la ubicació d’aquesta 

estació a l’entorn urbà no és bona per a terminal de viatgers per raons 

òbvies». Les raons a què s’addueix eren, bàsicament, la presència del 

barri de barraques de la Perona, situat entre la Verneda i les vies del 

tren. 

- Respecte la supressió de l’estació de França, es valora que «no sembla 

gaire lògica, atesa la categoria indiscutible d’aquesta com la millor 

estació de la xarxa actualment», a més d’enumerar tots els trasllats de 

tallers, dependències de RENFE, etc. que caldria fer. 

En coherència amb aquestes consideracions, a principis de la dècada de 1970 

es van començar a estudiar variacions del pla d’enllaços de 1969, que 

essencialment consistien en mantenir l’estació de França com a terminal de 

trens de llarg recorregut (no tan sols els de les línies de Mataró i Girona, sinó 

també dels de les línies de Puigcerdà i de Lleida per Manresa, atesa la 

transformació de Vilanova en baixador), en comptes de fer que ho fos la 

Sagrera. La terminal de serveis de rodalies cap al Sud-Oest, però, es plantejava 

ubicar-la a Sant Andreu Comtal (que el pla de 1969 ja preveia que 

complementés la Sagrera per a la formació i estacionament de trens). El Plan 

de la Red Arterial Ferroviaria de 1973, en efecte, va mantenir l’estació de 

França com a terminal de trens de llarg recorregut (del Nord-Est) i, a més, 

també dels serveis de rodalies de la línia de Mataró, ja que també determinava 

mantenir en funcionament el ramal de la Marina.  

El Plan Ribera, per la seva part, va rebre l’oposició de les associacions de veïns 

del Taulat, el Poblenou i la Barceloneta i dels col·legis professionals 

d’arquitectes i d’enginyers, entre d’altres, els quals van mobilitzar-se i van 

presentar-hi milers d’al·legacions, a més de convocar un concurs d’idees per a 

un «Contraplà de la Ribera», que va guanyar l’equip liderat per Manuel de Solà-

Morales amb el document Barcelona: Remodelación capitalista o desarrollo 

urbano en el sector de la Ribera Oriental [15], de clara orientació marxista i 
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molt crític amb el zonning. El contraplà també parteix, com el Plan Ribera, de la 

supressió dels ramals d’accés a l’estació de França, i no proposa mantenir-los, si 

bé aprofita la traça del ramal de Glòries per a un vial que anomena «la pera», 

que circumval·laria la Ciutadella com a bucle final de l’avinguda Meridiana. Pel 

que fa a l’estació en concret, proposa traslladar-la a l’eix entre la Ciutadella i el 

front marítim, com a terminal de comunicacions en autobús urbà i comarcal. El 

contraplà no va ser adoptat per part de l’Ajuntament, però el Plan Ribera 

tampoc va arribar al final de la seva tramitació per desenvolupar-se. 

Assentada la continuïtat del funcionament de l’estació de França, RENFE va 

encarregar a EYSER un estudi [16] en el qual es tractaria quina seria la millor 

solució per a la seva connexió amb la xarxa, més enllà del que acabés 

d’estipular el pla de la xarxa arterial ferroviària.  

L’estudi, en primer lloc, descarta la possibilitat de poder soterrar el ramal 

Glòries, degut a que a línia 4 del metro s’estava construint sota la platja de vies 

i el ramal amb un túnel superficial amb pantalles profundes (ja que se cenyia a 

les determinacions del Plan de Enlaces de 1969, que preveia suprimir l’estació 

de França), la qual cosa obligaria a un hipotètic túnel per al ramal a passar-hi 

per sota. Tenint en compte, a més, les cotes obligades en els dos extrems (les 

andanes de la pròpia estació i el creuament sobre les vies provinents de 

Vilanova i del metro, a Glòries), resultarien unes rampes i pendents de més de 

20 mil·lèsimes, inadmissibles. 

A grans trets, l’estudi planteja 3 solucions -que inclouen, totes, el 

desmantellament del ramal del port: 

I. Mantenir el ramal Glòries, amb opció de cobrir-lo o de fer passos 

elevats per creuar-lo. A nivell d’explotació, permetria que l’estació 

de França fos capçalera de trens de llarg recorregut del Nord-Est i 

de serveis de rodalies del Sud-Est, mentre que els de la línia de 

Mataró perdrien la connexió ràpida del ramal de Marina. 

Urbanísticament, es tractava d’una opció que solucionava de 

forma més o menys solvent les discontinuïtats a l’entorn de 

Glòries, i totalment les del litoral. És l’opció que l’estudi 
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aconsellaria en cas de no assegurar un ús a llarg termini de 

l’estació de França. 

II. Mantenir el ramal de Marina amb la cota existent. A nivell 

d’explotació, permetria que l’estació de França fos capçalera de 

trens de llarg recorregut del nord (encaminant-se pel ramal de 

Marina) i dels serveis de rodalies de la línia de Mataró, ja que per 

a la resta caldria donar molta volta. El reduït trànsit permetria 

desmantellar l’estació de Rodalies annexa. Urbanísticament, no 

permetia valoritzar tant els terrenys del front litoral, malgrat se 

suggeria una integració de la via en la solució que es pogués 

prendre per a la via ràpida que l’Ajuntament plantejava a la 

Ribera. 

III. Mantenir el ramal de Marina, enterrat, amb baixadors subterranis 

al Bogatell i al Poblenou. A nivell d’explotació seria equivalent a la 

segona solució, mentre que urbanísticament resoldria la 

problemàtica existent. No obstant, el pressupost era superior al 

doble del corresponent a les altres solucions, mentre es preveien 

grans problemes constructius, tenint en compte la necessitat que 

hi hauria d’excavar sota el nivell freàtic degut a la proximitat amb 

el mar -per a la prolongació de la línia 4 del metro havia calgut fer 

murs pantalla de fins a 17 metres de profunditat per evitar 

sifonaments. 
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Figura 3.12 Solucions plantejades per l’estudi d’EYSER [16] 

Si bé la indefinició sobre futur de l’estació de França i la Sagrera i la no 

execució del Plan Ribera van portar a mantenir tant el ramal de Glòries, com el 

de Marina, com el del port fins al Morrot durant la dècada de 1970, van ser 

moltes les actuacions clau per a la xarxa ferroviària del Plan de Enlaces de 1969 

que van realitzar-se: l’enllaç de passeig de Gràcia a la Sagrera (1970, amb 

bifurcació a nivell amb el ramal cap a l’estació de França), el ramal de les 

Aigües (1972), la clausura de l’estació de Vilanova, amb la corresponent 

connexió cap a la Sagrera, l’obertura del baixador de Clot – Aragó i clausura 

dels antics traçat i tallers del Clot (1972), la posada en servei definitiva del 

ramal del Besòs (1974), la nova estació de Sants (fonamentalment acabada el 

1973, sortida i arribada de trens de llarg recorregut des del 1979), la línia de 

Sants a l’Aeroport (1975), el túnel de plaça de Catalunya a Sants (1977, que 

desemboca al costat muntanya respecte la línia del carrer d’Aragó) i la nova 

terminal de mercaderies a Can Tunis (1979), entre d’altres. 

Els Jocs Olímpics de 1992 i l’impuls a les Rodalies 

L’avanç en la realització dels projectes del Plan de Enlaces de 1969 i la 

candidatura de Barcelona per als Jocs Olímpics de l’any 1992 van fer que a 

principis de la dècada del 1980 es reobrís el debat sobre la continuïtat de 

l’estació de França i la seva connexió amb la resta de la xarxa ferroviària. 
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Durant la primera meitat de la dècada, van succeir-se un seguit de propostes i 

acords canviants al respecte [17]: 

- 1981: acord entre RENFE i l’Ajuntament per mantenir l’estació de França, 

connectada per quàdruple via des del ramal de la Marina i aixecament 

del ramal de Glòries. [18] 

- Abril de 1983: acord marc entre RENFE i l’Ajuntament, que establia que 

l’estació de França es mantindria en actiu amb el servei que tenia 

aleshores, connectada de forma soterrada pel ramal de Glòries, amb el 

desmantellament del ramal de Marina condicionat al soterrament del de 

Glòries i a la realització d’un estudi sobre els enllaços ferroviaris, que 

hauria de preveure la possibilitat de construcció d’una nova terminal de 

viatgers a la Sagrera. 

- Abril de 1984: nou acord entre RENFE i l’Ajuntament, segons el qual 

l’estació de França seria «la segona gran terminal de viatgers de 

Barcelona», connectada funcionalment tant pel ramal de Glòries -pel 

qual se seguiria estudiant el soterrament- i pel de Marina -que seria 

majoritàriament en superfície, si bé totalment integrat en la malla viària. 

- Juliol de 1984: el document de Criteris, Objectius i Solucions Generals de 

Planejament de la Corporació Metropolitana de Barcelona per a la 

redacció del Pla Especial de la Zona Costanera Metropolitana i la 

modificació corresponent del Pla General Metropolità preveia mantenir 

l’estació de França, ja fos fins la natural amortització de l’edifici o fins 

que s’adoptés un nou esquema de la xarxa amb una prolongació de la 

línia de la costa cap a l’Oest -en què caldria una estació passant, 

probablement subterrània, que complementés la de França. Aquest 

document preveia el soterrament complet del ramal de Marina entre les 

interseccions amb el passeig de Carles I (carrer de la Marina) i amb el 

carrer del General Manso (carrer de Josep Pla), amb una estació 

subterrània al creuament amb la rambla del Poblenou. Pel que fa al 

ramal de Glòries, es desmantellaria. 

- Desembre de 1984: la comissió tècnica entre la Corporació Metropolitana 

de Barcelona i la Generalitat de Catalunya sintetitzava en un document 
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totes les reflexions tècniques i documentació generada fins aleshores, en 

el qual mantenia l’aposta pel manteniment de l’estació de França amb 

l’únic accés a través del ramal de Marina, soterrat, si bé alertava de l’alt 

cost d’una inversió «que en un futur podria no tenir cap utilitat». 

- Febrer de 1985: proposta del Consell d’Administració de RENFE, segons 

la qual es mantindria el model d’explotació dels trens de llarg recorregut, 

amb dues grans terminals a Sants i l’estació de França, amb accés pel 

ramal de Glòries. El ramal de Marina es desmantellaria i els serveis de 

rodalies de la línia de Mataró s’encaminarien pel túnel de plaça de 

Catalunya, pel que es feia necessària, entre d’altres, la quadruplicació de 

vies a la Sagrera, la realització d’un salt de moltó a la bifurcació amb la 

línia del túnel de la Meridiana i la remodelació de l’estació de l’Hospitalet 

per fer les funcions de terminal. 

Finalment, el 13 de febrer de 1986 se signaria el conveni entre la Generalitat de 

Catalunya, el Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, RENFE i la 

Corporació Metropolitana de Barcelona amb el contingut de la proposta que 

havia fet RENFE al febrer de 1985.  

Si bé s’havien estudiat variants del traçat a soterrar del ramal de Glòries, a 

través de la traça del carrer de Sardenya i Lepant, finalment la solució que es 

va adoptar va ser soterrar parcialment el ramal per la traça original -amb 

cobertura fins la intersecció amb el carrer de Ramon Llull i passos elevats per a 

tots els carrers que el creuen fins a la plaça de les Glòries, a excepció del carrer 

de Tànger, que encara roman discontinu en l’actualitat. A partir de la plaça de 

les Glòries, on mantindria l’escapament cap a la línia de Mataró a través de la 

Sagrera (entre bifurcació Clot i bifurcació Glòries), es cobriria completament fins 

trobar-se amb el túnel del carrer d’Aragó (bifurcació Aragó), després de creuar 

per sobre les línies de Mataró i del túnel de la Meridiana. El traçat, que no 

s’adapta a la trama Cerdà, no tindria corbes de radi menor de 800 metres, la 

rampa màxima seria de 17,9 mil·lèsimes i comptaria amb 3 vies. 

Així com les bifurcacions d’accés al ramal (Aragó, Glòries i Clot) es mantindrien 

a nivell, tal com recollia el conveni de 1986 es construiria un salt de moltó a la 
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bifurcació Vilanova, entre la línia de Mataró per la Sagrera i la del túnel de la 

Meridiana, amb la finalitat d’incrementar-ne la capacitat un cop els serveis de 

rodalies de Mataró deixessin d’encaminar-se cap a l’estació de França [19]. 

Aquesta obra es va realitzar aprofitant l’espai on durant la dècada de 1970, 

d’acord amb el Plan de Enlaces de 1969, s’hi havia construït el baixador 

subterrani mai inaugurat de Vilanova (que un cop iniciades les obres i construïts 

90 metres de túnel, s’havia modificat a petició de RENFE per tal que en 

comptes de ser un baixador a la banda plaça Catalunya de la bifurcació, fos de 

forma prèvia a la bifurcació, en sentit plaça Catalunya, amb quatre vies en 

total, les dues de cada línia, amb una andana central que es destruiria 

posteriorment per deprimir la via en sentit Meridiana, punt en el qual la via en 

sentit plaça Catalunya provinent de la línia de Mataró la creuaria) [20]. 

Com a segona gran terminal que l’estació de França havia de seguir sent, el 

conveni per a la remodelació de la xarxa d’enllaços de Barcelona també preveia 

una remodelació de l’estació de França, a la qual es faria un grup de vies «de 

rodalies» al costat mar, fora de la marquesina principal, i dues vies i un moll de 

càrrega per al servei d’Autoexprés, també fora de la marquesina, a l’altre 

costat, així com una estructura de cobertura de les vies mortes situat a 

l’entrada de la platja de vies -sota el futur parc de Carles I. 

Per a la realització de la remodelació de l’estació, aquesta quedaria tancada des 

del 29 de maig de 1988 i un any més tard, el 28 de maig de 1989, els serveis 

de la línia de Mataró van encaminar-se cap al túnel de plaça de Catalunya (amb 

capçaleres a l’Hospitalet i l’aeroport), alliberant l’estació de rodalies annexa, que 

es desmantellaria. 

L’encaminament dels serveis de la línia de Mataró cap a plaça de Catalunya va 

significar la posada en funcionament d’un nou esquema d’explotació de la xarxa 

de Rodalies, que es caracteritzava per ser totalment passant (més enllà que 

algunes línies tinguessin la capçalera prop de Barcelona, però sempre després 

d’haver-ne creuat el centre). A la figura 3.13 es reprodueix el plànol comercial 

del nou sistema, sota la marca de «Cercanías» (i la seva traducció en català, 

«Rodalies») amb què RENFE comercialitzava en diversos nuclis de l’Estat, de 
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forma diferenciada, els serveis que gestionava aquesta nova «unitat de negoci» 

de l’empresa. Es pot observar com l’estació de França i el seu ramal d’accés ni 

tal sols s’hi representen. 

 
Figura 3.13. Esquema del servei de Rodalies (1989). Font: Museu del Ferrocarril de Catalunya 

El 1992, acabada la remodelació de l’estació, aquesta reobriria però sense 

serveis de rodalies, després de l’èxit que havia significat el nou esquema de 

1989 (la línia de Mataró havia doblat ràpidament el seu passatge) [21], pel que 

a partir de llavors només alguns serveis regionals (25 circulacions diàries, entre 

sortides i arribades, de 117 en total) i de llarga distància (36 circulacions 

diàries, entre sortides i arribades, de 58 en total). Sense serveis de llarga 

distància amb servei d’Autoexprés i sense línies de rodalies, les instal·lacions 

fetes per donar-los suport específicament havien perdut certament el sentit.  

El Plan Director de la Red Arterial Ferroviaria de Barcelona de RENFE [22], que 

preveia el servei i actuacions en la infraestructura en horitzons a curt termini 

(1995-1997) i a mig termini (2000-2005), efectivament només assignava a 

l’estació de França la capçalera per a serveis regionals i de llarga distància. 

Concretament, per als regionals hi assignava part dels de la línia de Vilanova 

(junt amb Sant Andreu Comtal) i per als de llarga distància, part dels de les 

línies de Vilanova i Vilafranca (junt amb Sants). Pel que fa a les rodalies, es 

mantenia l’esquema passant, si bé modificant l’esquema per tal d’equilibrar les 

línies segons la seva càrrega de passatgers: l’anomenat costa-costa i interior-
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interior. Per a aquest esquema calia, però, plantejar salts de moltó entre Sants i 

l’Hospitalet que fes possible l’explotació -que el pla proposava.  

L’horitzó a mig termini preveia l’arribada dels serveis d’alta velocitat, aleshores 

prevista per la Sagrera, que farien disminuir substancialment l’oferta de llarga 

distància. En un dels escenaris estudiats, si bé no el seleccionat pel Pla com a 

proposta, es plantejava encaminar la línia de rodalies costa-costa (ajuntant les 

de Vilanova i de Mataró) pel túnel de passeig de Gràcia, la línia de Vic (amb una 

freqüència menor) a través de la Sagrera i el túnel de plaça de Catalunya i la 

instal·lació d’un tercer raïl entre la Sagrera i l’estació de França, per tal que 

aquesta pogués actuar com a capçalera d’alguns trens d’alta velocitat. 

En sintonia amb el pla de RENFE, el Pla Intermodal de Transports de la Regió 

Metropolitana de Barcelona, del qual es va publicar l’avanç el 1993, també 

proposava l’esquema passant costa-costa i interior-interior [23]. 

L’arribada del tren d’alta velocitat i les obres de la Sagrera 

Durant la segona meitat de la dècada de 1990 fins mitjans de la següent, va 

tenir lloc un intens debat polític i ciutadà al voltant de l’entrada de la línia d’alta 

velocitat a Barcelona, inicialment plantejada de forma no passant a través del 

corredor de Montcada fins la Sagrera. Dins de les diverses opcions plantejades, 

hi entrava en joc la pròpia estructura passant, l’entrada pel Llobregat, el pas 

per l’aeroport, el traçat per dins de la ciutat i si calia prioritzar la seva arribada a 

Sants o bé a la Sagrera, entre d’altres. 

A efectes de l’interès per al present treball, es comentaran dues de les 

alternatives plantejades en determinats moments i la solució definitiva que es 

va acabar adoptant -i que encara no ha finalitzat: 

- L’alta velocitat pel litoral: originalment, va ser plantejada l’any 1991 per 

Robert Vergés, i consistia en fer passar la línia (provinent del corredor 

del Llobregat i de l’aeroport) per Can Tunis i el Morrot, on s’endinsaria en 

un túnel per sota del Moll de a Fusta, fins anar a trobar el ramal d’accés 

a l’estació de França des de Glòries, a través del qual i amb un túnel per 

sota del parc del Clot arribar fins a la Sagrera. Jordi Julià, en el llibre 
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«Sagrera i la xarxa ferroviària de Barcelona» [19] on recull aquesta 

solució, deixa clar que no es plantejava ni es permetia aprofitar l’estació 

de França, que es tancaria definitivament al trànsit ferroviari.  

 

- L’alta velocitat pel túnel d’Aragó: l’any 1998, el Gestor d’Infraestructures 

Ferroviàries (empresa pública de l’Estat per a la construcció i 

administració d’infraestructures) sota la presidència d’Albert Vilalta va 

proposar una solució passant, que consistia en utilitzar el túnel del carrer 

d’Aragó per a la línia d’alta velocitat, modificant-ne l’ample de via, i la 

construcció d’un de nou per a Rodalies, sota l’eix del carrer de Mallorca, 

entre Sants i la Sagrera (figura 3.14). Aquesta solució, per una banda, 

hauria permès tenir un baixador de la línia d’alta velocitat al centre de la 

ciutat -el de Passeig de Gràcia- així com utilitzar el ramal des de la 

bifurcació Aragó fins l’estació de França, així com la pròpia estació, per 

als serveis d’alta velocitat -això sí, amb la construcció d’un túnel Glòries-

Sagrera similar al que s’esmentava anteriorment per compatibilitzar els 

moviments entre Sagrera i l’estació de França. Per altra banda, el nou 

túnel per a Rodalies sota el carrer Mallorca, a la pràctica, permetria 

automàticament l’explotació de les línies de Rodalies segons l’esquema 

costa-costa i interior-interior, en estar ubicat a la banda muntanya 

respecte el de plaça de Catalunya tant a la Sagrera com a Sants, tot fent 

prescindible el salt de moltó que es plantejava a l’altura de l’Hospitalet. 
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Figura 3.14. Plànol de la solució de l’Alta Velocitat pel túnel d’Aragó proposada pel GIF. Font: 

Julià, 2013 [21]. 

Finalment, la solució adoptada fou l’entrada a través del corredor del Llobregat, 

sense estació a l’aeroport sinó al nucli del Prat de Llobregat, des d’on la línia 

d’alta velocitat resseguiria, soterrada, el corredor de la línia de Vilanova fins 

l’estació de Sants. Des de Sants, es construiria un nou túnel per a la línia d’alta 

velocitat fins la Sagrera-sota els eixos del carrer de Provença, primer, i de 

Mallorca, després d’enllaçar-los per la traça de la Diagonal-, des d’on prendria el 

corredor de la línia de Granollers.  

A l’estació de Sants, abans de l’arribada de la línia d’alta velocitat hi havia 12 

vies, que utilitzaven els serveis de rodalies, regionals i de llarga distància 

procedents dels dos túnels de plaça de Catalunya i Aragó. El nombre es va 

ampliar a 14, de les quals 6 serien en ample estàndard per a la línia d’alta 

velocitat i les altres 8, per a la xarxa convencional. A més de perdre 4 vies per a 

la xarxa convencional, el traçat de la línia d’alta velocitat també va implicar 

suprimir dues de les quatre vies que hi havia a l’accés a Sants pel corredor de la 

línia de Vilanova (la via de servei d’accés a la terminal de Can Tunis i la via 

exclusiva per al ramal de l’aeroport).  



42 
 

Les obres per a la penetració de la línia de l’alta velocitat a Sants van generar 

afectacions importants a la xarxa de Rodalies, primer, pel canvi d’ubicació 

respecte el previst inicialment de les vies de Sants que es canviarien d’ample, 

que va comportar diverses situacions provisionals durant l’any 2007, i després 

pel desplaçament de pantalles del túnel de la línia Llobregat-Anoia de FGC a 

l’altura de Bellvitge, que el túnel de l’alta velocitat creuava per sota, que va 

obligar a tallar la circulació durant setmanes. 

La disminució d’infraestructura a la xarxa convencional degut al traçat de la línia 

d’alta, que esdevindria definitiva, va suposar una reducció de la capacitat que fa 

que des d’aleshores s’estigui arribant al seu límit, amb conseqüències en termes 

de fiabilitat i de rigidesa en la programació de serveis -per exemple, fent que el 

ramal de l’aeroport no fos servit, des del 2006, per la línia R1. Primerament, el 

servei es va explotar amb una nova línia denominada R10 des de l’estació de 

França -retornant-hi serveis de Rodalies 17 anys després. 

L’any 2008 van iniciar-se les obres de la futura estació de la Sagrera, les quals 

van motivar a principis del 2009 una reestructuració del servei fins aleshores 

prestat per la línia R2 de Rodalies (de les línies de Granollers i Vilanova), per tal 

que la semilínia amb més passatge, la de Vilanova, no es veiés afectada pel 

traçat provisional a través de les obres de la Sagrera, i disposés de vies 

d’estacionament per a serveis parcials -que Sant Andreu Comtal havia deixat de 

tenir, convertint-se en un baixador, per fer lloc per al calaix d’una nova estació 

en el futur traçat de les línies del corredor. Així doncs, es va crear la línia 

R2Sud, que serviria la línia de Vilanova, amb capçalera nord a l’estació de 

França; l’R2 Nord, que serviria la línia de Granollers, amb capçalera sud a 

l’aeroport -en substitució de l’R10 des d’estació de França; i es mantindria la 

denominació d’R2 per a circulacions passants entre capçaleres intermèdies 

(generalment, entre Granollers Centre i Castelldefels). No obstant, malgrat 

tractar-se d’una situació «provisional», s’ha allargat fins a dia d’avui, per la 

lentitud de les obres de la Sagrera a causa de la crisi econòmica 

desencadenada el 2008 i un cas de presumpta corrupció, que va frenar-ne les 

inversions i aturar les obres alguns anys fins al 2018, quan es reprengueren. 
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El 2009 el Ministeri de Foment va presentar el Plan de Infraestructuras 

Ferroviarias de Cercanías de Barcelona 2008-2015 [24], el qual fou el darrer 

elaborat per part de l’Estat tenint la titularitat del servei de Rodalies. En aquest, 

es plasmava la continuïtat en l’aposta per l’esquema passant costa-costa i 

interior-interior, el qual era molt similar al que proposava el Pla de Transports 

de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (figures 3.14 i 3.15) [25], cap dels dos 

sense comptar amb l’estació de França. No obstant, la no realització de moltes 

de les actuacions sobre la infraestructura previstes al pla 2008-2015 impedia 

establir els serveis proposats dins la vigència dels plans. 

 
Figura 3.15. Esquema previst pel Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías de 

Barcelona 2008-2015 
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Figura 3.16. Esquema previst pel Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 

A partir del 2010, la titularitat del servei de Rodalies va ser traspassada a la 

Generalitat de Catalunya, la qual cosa li atorgava la competència per planificar 

els serveis que s’ofereixen, entre d’altres. No obstant, en el Pla de Transports 

de Viatgers de Catalunya 2020 -aprovat el 2017- no proposava un esquema 

concret per als serveis de la xarxa, sinó «ajustar-los en cada moment a l’estat 

de la infraestructura que hauria de possibilitar disposar, durant el termini de 

vigència del pla, d’una nova configuració del servei de rodalia de Barcelona 

costa-costa i interior-interior en els termes ja previstos en el Pla 2008-2012», 

així com informava que s’havia iniciat un estudi de reconfiguració del conjunt de 

serveis [26]. En definitiva, des d’aleshores no hi ha hagut més plans que 

prevegin l’explotació del servei de Rodalies en conjunt, mentre que el Ministeri 

de Foment va impulsar, per altra banda, l’actualització del Pla de Rodalies 2020-

2030 [27], en la qual es programen actuacions per a la millora integral del 

sistema de Rodalies però no s’hi concreta un esquema d’explotació del servei -a 

determinar pel seu titular, la Generalitat de Catalunya. 

3.2. Funcionament actual i solucions proposades al 

planejament 

A través d’aquest apartat s’exposen de forma sintètica els elements bàsics que 

conformen el funcionament actual del sistema de Rodalies de Catalunya, per tal 

de presentar-ne els aspectes clau al voltant dels quals gira el present treball, els 
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quals ja s’han anat presentant en certa manera en l’estudi de l’evolució històrica 

de la xarxa ferroviària. Seguidament a cada aspecte, es presenten les solucions 

principals proposades al respecte per l’actualització del Pla de Rodalies de 

Catalunya 2020-2030, així com pels plans de mobilitat vigents, en especial el 

Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu de la Regió 

Metropolitana de Barcelona 2021-2030 [28]:  

La conformació actual de la xarxa de Rodalies de Catalunya: infraestructura i 

serveis 

L’actual xarxa de Rodalies de Catalunya s’estén sobre la infraestructura de la 

xarxa ferroviària convencional d’ample ibèric. Fent un repàs al llegat actual del 

seu recorregut històric, una primera aproximació és considerar l’anomenat «8 

català», amb nucli central a la ciutat de Barcelona i extrems a les bifurcacions 

de Maçanet – Massanes, al nord, on conflueixen les línies de Mataró i Granollers 

-per seguir per les comarques gironines; i a Sant Vicenç de Calders, al sud, on 

bifurquen les línies de Vilanova i a Geltrú i de Vilafranca del Penedès -per seguir 

cap a Tarragona i Valls. Addicionalment al «8», també radials a Barcelona, hi 

trobem les línies que des del nucli central arriben a la Tor de Querol – Enveig, 

passant per Vic, i a Lleida, passant pel Vallès Occidental i Manresa. Finalment, 

el ramal del Vallès entre Mollet i El Papiol completa la xarxa ferroviària 

convencional, possibilitant els serveis de la línia R8 no radials al nucli central. 

Fora estrictament del «8» hi queden també els ramals de l’aeroport del Prat i de 

l’estació de França de Barcelona. 
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A les figures 3.17 i 3.18 es mostren els esquemes dels serveis comercials de la 

xarxa de Rodalies de Catalunya i dels seus serveis regionals. 

Figura 3.17. Esquema dels serveis de Rodalies de Catalunya a la Regió Metropolitana de 

Barcelona. Font: Rodalies de Catalunya 
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Figura 3.18. Esquema dels serveis regionals de Rodalies de Catalunya. Font: Rodalies de 

Catalunya 

A la figura 3.19 es mostra el nucli central de la xarxa, als túnels de Barcelona, i 

a la imatge de la figura 3.20 es pot veure la bifurcació Clot, on el ramal d’accés 

a l’estació de França es bifurca cap a la bifurcació Glòries i línia del Maresme i 

cap a la bifurcació Aragó i el túnel del carrer d’Aragó.  
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Figura 3.19. Mapa de la xarxa ferroviària convencional i d’alta velocitat a Barcelona. Font: 

Trenscat.cat 

 
Figura 3.20. Bifurcació Clot, amb els ramals cap a la bifurcació Glòries (esquerra) i cap a la 

bifurcació Aragó (dreta). Font pròpia. 

La capacitat de la infraestructura 

Les infraestructures ferroviàries tenen una capacitat limitada de circulacions, 

que per als casos que ocupa aquest treball es poden resumir en 5 restriccions: 
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• Trams en via única, en els quals trens en ambdós sentits circulen per la 

mateixa via i per tant estan condicionats als punts on, gràcies a una via 

desviada, poden creuar-se. Totes les línies fèrries de la xarxa de Rodalies 

a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona estan dotades de via 

doble, a excepció de la línia de Montcada bifurcació a la Tor de Querol – 

Enveig, el tram d’Arenys de Mar a Maçanet – Massanes i el ramal d’accés 

a l’aeroport del Prat. 

 

Pel que fa al ramal d’accés a l’aeroport del Prat, la construcció d’un nou 

ramal d’ample ibèric amb via doble està en execució en l’actualitat, que a 

més arribarà a la terminal T1. Respecte la línia de Montcada a la Tor de 

Querol – Enveig, l’actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-

2030 preveu la duplicació del tram entre Parets del Vallès i la Garriga i al 

primer quilòmetre des de l’estació de Vic cap al sud abans del 2025, i de 

Centelles a Vic entre el 2026 i el 2030, mentre que pel tram d’Arenys de 

Mar a Maçanet – Massanes tant l’actualització del Pla de Rodalies de 

Catalunya 2020-2030 com el PDI 2021-2030 aposten per actuacions que 

en puguin fer augmentar la capacitat -no necessàriament un 

desdoblament total del tram. 

 

• Trams en via doble amb una freqüència elevada de serveis mixtos, és a 

dir a velocitats diferents (p. ex. la coexistència de trens semidirectes i 

trens amb parada a més estacions), com és el cas de les línies per on 

circulen els serveis regionals R11, R13, R14, R15, R16 i R17, juntament 

amb l’R2, R2Nord i R2Sud de Rodalies, en els quals el gràfic de marxes 

dels trens està molt condicionat per aquesta restricció. Per tal 

d’augmentar la capacitat en trams amb aquesta problemàtica, i que així 

els trens ràpids puguin realitzar avançaments, l’actualització del Pla de 

Rodalies de Catalunya 2020-2030 preveu la triplicació de la via entre la 

Sagrera i Mollet – Sant Fost i la quadruplicació de la via entre el Prat de 

Llobregat i Castelldefels. 
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• El sistema de seguretat i gestió del trànsit de la línia, que condiciona 

l’interval de pas en què dos trens consecutius -en el mateix sentit- poden 

circular per una via. El fonament del sistema de seguretat són els 

anomenats cantons, cada tram en què una línia està dividida en funció 

de la distància de seguretat que dos trens han de mantenir perquè el 

segon pugui frenar en cas d’aturada del primer. Actualment està en 

execució la instal·lació a diverses línies de la xarxa de Rodalies 

(començant pels túnels de Barcelona, en fase avançada) del sistema 

ERTMS (European Traffic Management System), que és el que pot oferir 

més capacitat de circulació, al voltant de 20-25 circulacions/hora/sentit. 

 

• Els cisallaments a les bifurcacions a nivell, que és el nom que rep el fet 

que un tren, en una bifurcació on totes les vies estan al mateix nivell, 

ocupi momentàniament una via -d’aquí que «la cisalli»- més enllà 

d’aquella per la qual està circulant. Com és previsible, mentre un tren 

està cisallant una via, la circulació a través d’aquesta queda bloquejada, 

resultant en una pèrdua de capacitat. Els cisallaments no només es 

donen en bifurcacions entre línies sinó també en estacions utilitzades 

com a capçaleres de serveis parcials amb vies desviades exteriors a les 

generals, que tenen escapaments entre vies generals abans de desviar-

se. En aquests casos, si un tren ha d’acabar un servei parcial a l’estació i 

hi ha de realitzar una rotació -sortir-ne més tard en sentit contrari-, en 

algun moment -ja sigui accedint a una via desviada o sortint-ne- 

realitzarà un cisallament de la via general en sentit contrari. 

 

Una mesura que es pot prendre per minimitzar els efectes de la 

producció de cisallaments és coordinar-los, és a dir, elaborar els gràfics 

de marxes dels trens partint de la restricció que dos trens que 

s’encaminin igual però en sentits diferents en una bifurcació ho facin en 

el mateix moment. Aquesta possibilitat, no obstant, si bé no resta 

capacitat a la línia en termes de nombre de circulacions per hora en el 

punt de la bifurcació, sí que pot implicar tenir el gràfic de marxes molt 
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més rígid a l’hora de tenir en compte altres factors -com la coordinació 

de trens ràpids i trens lents, si no tenen la possibilitat d’avançar-se-, pel 

fet d’haver prioritzat la coordinació del cisallament. 

 

L’alternativa als cisallaments en les bifurcacions és la construcció de salts 

de moltó, que és el nom que es dona a l’enllaç que permet que una via 

en creui una altra per sobre o per sota, a través de viaductes i túnels. 

D’altra banda, en una estació capçalera de serveis parcials, el problema 

se soluciona disposant vies d’apartat interiors, de tal manera que els 

escapaments siguin entre vies d’apartat i no entre vies generals, 

exteriors. A la figura 3.21 es representa esquemàticament la situació 

amb i sense cisallament en una bifurcació i una estació capçalera. 

 
Figura 3.21. Esquematització dels cisallaments en bifurcacions i estacions capçalera de serveis 

parcials. Font: Associació per a la Promoció del Transport Públic, 2017 [29] 

Els serveis de la xarxa de Rodalies de Catalunya impliquen cisallaments 

en algunes bifurcacions a nivell, d’entre les quals destaca la bifurcació 

Aragó entre el túnel del carrer d’Aragó i el ramal que es dirigeix a la 

bifurcació Clot per accedir a l’estació de França. La coexistència de trens 

pels dos ramals fa que la capacitat del túnel -i per tant el nombre de 

circulacions, com es mostra a la figura 3.22- acabi sent menor que la del 

túnel de plaça Catalunya, que compta amb el salt de moltó de la 

bifurcació Vilanova. Bifurcacions que no s’utilitzen en serveis comercials 
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per la reducció de capacitat que implicaria provocar-hi cisallaments són, 

per exemple, la bifurcació Sagrera -contigua a l’estació del Clot – Aragó- 

o els escapaments entre línies de túnels diferents a l’estació de Sants, els 

quals caldria utilitzar per fer encaminar serveis del túnel de plaça 

Catalunya cap a l’aeroport, per exemple. 

 
Figura 3.22. Capacitat horària per sentit dels túnels de Barcelona. Font: Associació per a la 

Promoció del Transport Públic, 2017 

L’actualització del Pla de Rodalies 2020-2030 preveu l’eliminació de 

cisallaments en diverses bifurcacions, a través de salts de moltó, i en 

diverses estacions utilitzades com a capçalera de serveis parcials, 

mitjançant remodelacions que impliquin una nova configuració de les 

vies. En els casos que ocupa aquest treball, són especialment rellevants 

el projecte de remodelació de l’estació de Castelldefels (figures 3.23 i 

3.24), on es projecten dues vies d’apartat interiors, i el de salt de moltó 

a la bifurcació Aigües (figura 3.25), per tal que trens provinents del túnel 

del carrer d’Aragó es puguin encaminar pel ramal de les Aigües cap a 

Montcada bifurcació sense generar cisallaments. Una actuació en aquest 

sentit que s’ha dut a terme els darrers anys és la remodelació de l’estació 

de l’Hospitalet, capçalera de tots els serveis de l’R3 i l’R12 i d’alguns 

serveis parcials de l’R1 i l’R4, amb la qual es va fer que les vies 1 i 4, 

exteriors a les vies 2 i 3, esdevinguessin vies generals -a utilitzar per part 
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dels serveis R1 i R4 passants- i que les segones passessin a ser interiors 

de tal manera que no fos necessari generar cisallaments quan els trens 

amb capçalera a l’estació hi fan la rotació (figura 3.26), amb la qual cosa 

es va millorar la capacitat del conjunt del corredor per on circula el 

conjunt de línies que passen per l’Hospitalet. Malgrat això, els 

cisallaments generats per la resta de trens que han d’utilitzar el conjunt 

de vies d’apartat exteriors fan que aquest punt segueixi sent un dels 

principals colls d’ampolla de la xarxa. 

 
Figura 3.23 Esquema de vies actual de l’estació de Castelldefels. Font: Trenscat.cat 

 
Figura 3.24. Esquema de vies proposat per a l’estació de Castelldefels. Font: Actualització del 

Pla de Rodalies 2020-2030 

 
Figura 3.25. Representació de l’actuació proposada a la bifurcació Aigües. Font: Actualització 

del Pla de Rodalies 2020-2030 
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Figura 3.26. Configuració actual de les vies de l’estació de l’Hospitalet de Llobregat. Font: 

Trenscat.cat 

En canvi, a la bifurcació Aragó no es preveu fer-hi cap salt de moltó, per 

la complexitat tècnica i la inversió necessària que significaria fer aquesta 

obra subterrània, sense que hi hagi un ús clarament definit per al futur 

de l’estació de França que justifiqui l’actuació.  

Com s’ha exposat anteriorment, les altres dues bifurcacions d’accés als 

ramals de l’estació de França, la bifurcació Clot i la bifurcació Glòries, 

també són a nivell, si bé no són utilitzades per serveis comercials -

bàsicament només per part d’aquells trens que es mouen entre l’estació 

de França i els tallers de Sant Andreu per qüestions de manteniment. 

Pel que fa a l’ús de les vies de la pròpia Estació de França (figura 3.27), 

amb l’objectiu de realitzar el mínim de cisallaments, les vies més 

properes al costat mar, de les quals es pot sortir de forma més directa 

cap al ramal d’accés, s’utilitzen habitualment per als trens de Rodalies de 

la línia R2Sud, els quals tenen temps de rotació menors a causa de la 

major freqüència del servei. En canvi, per als serveis regionals, amb 

rotacions més llargues, s’utilitzen habitualment les vies del costat 

Ciutadella, des de les quals, alhora, es poden realitzar maniobres cap a la 

zona de manteniment o cap als tallers de Sant Andreu Comtal, als quals 

es pot accedir sense interferir el trànsit comercial del ramal Glòries per la 

via situada més a la dreta (mirant cap a l’estació de França) -ja que la 

via del mig, com es pot deduir de la figura 3.20 on es mostra la 

bifurcació Clot, és utilitzada pels trens que es dirigeixen a l’estació de 
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França, a excepció d’aquells que, per estalviar cisallaments a l’entrada de 

l’estació i es dirigeixin a les vies més properes a Ciutadella, prenguin la 

via de la dreta en un desviament mentre transcorren pel ramal. 

Figura 3.27. Esquema de vies de l’estació de França. Font: Trenscat.cat 

• El nombre de posicions d’estacionament a les capçaleres dels serveis, en 

les quals és necessari que les unitats de material mòbil realitzin les 

rotacions entre un servei i el següent durant l’horari d’explotació de la 

línia, i per altra banda idealment hi estacionin durant la nit. Una manca 

relativa de posicions d’estacionament pot arribar a condicionar l’oferta 

durant l’horari d’explotació de la línia, obligant a elaborar les marxes dels 

trens amb la restricció de poder utilitzar només un determinat nombre de 

vies d’apartat en una estació, així com dificultant ajustar-la a la demanda 

en cada sentit i franja temporal del dia. Alternativament, es pot oferir 

com a capçalera comercial d’un servei una estació en la qual en realitat 

els trens no fan la rotació, sinó que hi fan una parada -el final de trajecte 

comercial- i prossegueixen en buit fins a una altra estació on sí que hi 

hagi vies d’apartat on realitzar la rotació. Aquest és el cas de la capçalera 

sud dels serveis de l’R11, ubicada comercialment a Sants (on només hi 

ha una via desviada per sentit, que no convé que estigui ocupada per les 

rotacions del material de l’R11 si aquestes no són curtes) però que 

realment es troba disseminada entre les estacions de Bellvitge, el Prat de 

Llobregat, Gavà i Castelldefels, les quals disposen de vies d’apartat. 

Aquesta situació no és de cap manera l’òptima, ja que obliga a 
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programar circulacions en buit d’aquests trens, amb el que significa en 

termes energètics i de saturació d’un dels trams de la xarxa de Rodalies 

ja de per si més congestionats, amb el problema afegit que es genera un 

cisallament cada cop que es fa una rotació en una via d’apartat 

d’aquestes estacions -a excepció de Bellvitge, tot i que està previst el 

soterrament de l’estació i desaparició de la seva via d’apartat-, tal com 

es veurà en més detall posteriorment. Per tal de resoldre aquesta 

situació, l’actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 

proposa la construcció d’una nova estació tècnica al Prat de Llobregat, 

que també hauria de servir per a l’estacionament nocturn de les unitats 

que serveixin el nou ramal de l’aeroport un cop entri en funcionament. 

 

Pel que fa a l’estacionament nocturn, una manca de posicions 

d’estacionament en una capçalera de serveis causa que el material mòbil 

hagi de passar la nit en altres punts de la xarxa, fet que significa que en 

l’arrencada de l’explotació hi haurà d’haver circulacions en buit -per 

proveir de trens la capçalera mancada de posicions d’estacionament a 

l’inici de l’horari de servei- o bé una oferta desigual entre sentits d’un 

mateix servei. Per altra banda, la disseminació de les capçaleres i dels 

llocs d’estacionament dels trens fa que sigui més costós assegurar la 

correcta conservació i manteniment dels trens, que la gestió dels torns a 

realitzar pels maquinistes sigui més complexa i que una possible avaria a 

l’inici de l’horari d’explotació tingui una major repercussió -per no 

disposar a l’estació de material mòbil suficient que pugui substituir el 

tren en qüestió, o de serveis tècnics per solucionar l’avaria. 

L’estacionament nocturn, si bé és més exigent en nombre de posicions 

d’estacionament -en ser necessari tenir totes les unitats de la flota 

estacionades-, no ho és tant com les rotacions en relació al nombre de 

vies diferents, ja que una via de longitud suficient pot acollir més d’una 

unitat sense causar problemes greus de maniobres.  
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Figura 3.28. Llocs d’estacionament de la flota de Rodalies de Catalunya. Font: Actualització del 

Pla de Rodalies 2020-2030 

 

 

Figura 3.29. Llocs d’estacionament de la flota dels serveis regionals de Rodalies de Catalunya. 

Font: Actualització del Pla de Rodalies 2020-2030 
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Les figures 3.28 i 3.29 mostren l’assignació actual de llocs 

d’estacionament nocturn de les unitats de material mòbil de la flota de 

Rodalies de Catalunya i dels serveis regionals, en les quals es pot 

observar una certa dispersió. Així mateix, es veu com dins de les 

proximitats més immediates del nucli central de Rodalies només hi ha 

tres estacions amb capacitat per acollir un nombre significatiu de trens: 

l’estació de França, l’Hospitalet de Llobregat i Montcada bifurcació. 

 

En el cas dels serveis regionals, es pot apreciar com també s’utilitzen 

Sant Andreu Comtal -en realitat, les vies associades als tallers- i el Prat 

de Llobregat. 

Les imbricacions entre el material mòbil i la infraestructura 

Encara que pugui semblar menys evident que les restriccions de capacitat de la 

pròpia infraestructura, aquesta també té imbricacions en el material mòbil que 

s’utilitza a les línies de Rodalies, bàsicament en la longitud de les andanes de 

les estacions, que en alguns casos són més curtes que les composicions de tren 

més llargues de les que circulen per la xarxa de Rodalies, de 200 metres 

(dobles composicions d’unitats Civia 465). Aquest fet obliga a assignar trens de 

longitud inferior -i per tant, de menys capacitat- a determinats serveis. El cas 

més significatiu de la xarxa de Rodalies de Barcelona és l’estació d’Arc de 

Triomf, en ple túnel de plaça Catalunya, amb andanes que mesuren 170 metres 

i impedeixen que s’assignin dobles composicions de la sèrie 465 a la línia R1 -en 

el cas de l’R3, l’R4 i l’R12, Arc de Triomf no és l’única estació amb longitud 

d’andanes inferior a 200 metres.  

L’altura de les andanes, si no és l’òptima per a l’altura de les portes dels cotxes 

de les unitats de tren, també pot fer incrementar el temps necessari de parada 

i, per tant, reduir la capacitat de la línia -a banda del problema d’accessibilitat 

que significa. Així mateix, l’amplada de les andanes també pot afectar la 

capacitat de les línies si a causa de la seva estretor dificulten l’evacuació de 

passatgers. L’estació de plaça de Catalunya (la segona amb més passatgers de 

la xarxa de Rodalies) n’és un cas paradigmàtic, amb una andana central -per 
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tant, compartida per les dues vies- força estreta. En aquest cas, aprofitant la 

seva longitud i l’existència d’un accés actualment en desús a l’extrem plaça 

Universitat, l’actualització del Pla de Rodalies 2020-2030 preveu distribuir-la en 

dos sectors (figura 3.30), tot aprofitant els més de 400 metres de longitud que 

poden utilitzar-se de l’andana. 

 
Figura 3.30. Proposta de sectorització de l’andana de plaça de Catalunya. Font: Actualització del 

Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 

Precisament pel túnel de plaça Catalunya tampoc és aconsellable fer-hi circular 

unitats de les sèries 450 i 451, ja que a causa del gàlib del pont metàl·lic sobre 

la línia L3 del metro que hi ha a l’extrem Arc de Triomf de l’estació de plaça 

Catalunya, aquestes unitats tenen una limitació de velocitat de 10 km/h en 

passar-hi. D’altra banda, les unitats 450 i 451, tenen significativament menys 

acceleració d’arrencada (0,62 m/s2) que les unitats Civia (1,1 m/s2) [30], fet 

que fa molt més apropiades les Civia per a una línia com l’R1 amb poca 

distància entre estacions i on per tant cal accelerar i desaccelerar més cops -a 

diferència de les del corredor de l’R2, més espaiades entre si. En la mateixa 

línia, les unitats 450 i 451 tenen menys portes per evacuar el passatge que les 

unitats Civia, pel que de nou les Civia són més apropiades per a l’R1 i les 450 

per a l’R2, que amb menys estacions pot dedicar més temps a cada parada per 

a l’entrada i sortida d’usuaris. 

L’esquema dels serveis i l’equilibri de càrregues 

El funcionament de la xarxa de Rodalies sovint es veu qüestionat per la 

disjuntiva sobre l’esquema que haurien de seguir les línies que hi donen servei, 

ja que per una banda les càrregues de passatgers són més altes a les semilínies 

costaneres, fruit de la demanda major en el corredor litoral, però en canvi la 

infraestructura no permet una explotació òptima d’un esquema costa-costa 

(unificant l’R1 amb l’R2Sud, tot i tenir característiques diferents pel que fa a la 
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distància entre estacions) i interior-interior (fent el mateix amb l’R4Sud i 

l’R2Nord) de les línies del «8 català». En aquest sentit, l’actualització del Pla de 

Rodalies 2020-2030 i el PDI 2021-2030 preveuen a mig termini el projecte de 

salt de moltó de la Torrassa, que permetria encaminar trens del túnel de plaça 

Catalunya cap a la línia de Vilanova i trens del túnel de passeig de Gràcia cap a 

la línia de Vilafranca sense causar cisallaments (i sense causar-ne, tampoc, 

mantenint els encaminaments actuals). 

La disjuntiva de l’esquema de línies està estretament lligada amb una altra 

dicotomia: la d’apostar per línies passants o bé per línies amb capçalera en 

estacions terminals com l’estació de França, properes al nucli central de la 

xarxa. Es pot concloure, a nivell general, que les primeres optimitzen millor el 

material en termes d’unitats de material mòbil necessàries, es guanya en 

regularitat, fiabilitat i puntualitat perquè solen simplificar l’explotació dels 

serveis i possibiliten l’accés a més zones de la ciutat i el transbordament amb 

altres modes de transport, la qual cosa redueix el temps de viatge dels usuaris 

[31]. El desavantatge principal que presenten, per contra, és el desequilibri de 

càrregues entre les dues semilínies que componen una línia passant, la qual 

cosa significa realitzar la meitat d’un servei amb una ocupació menor, és a dir, 

amb una sobreoferta de servei. Les càrregues entre semilínies poden ser 

diferents entre semilínies no només per una qüestió geogràfica, sinó també 

temporal: si durant el matí les càrregues de totes les semilínies són superiors 

en sentit Barcelona i al revés a la tarda, els serveis passants tindran una 

demanda descompensada tot i poder-se tractar de semilínies amb una càrrega 

mitjana diària similar. Les estacions terminals properes al nucli central de la 

xarxa i amb prou vies per estacionar trens en hores vall permeten regular 

l’oferta per tal d’ajustar-la a la demanda horària de cada semilínia.  

A la xarxa de Rodalies de Catalunya, només les estacions de l’Hospitalet de 

Llobregat i l’estació de França -i en certa manera, Montcada bifurcació- tenen 

un nombre elevat de vies d’estacionament que puguin realitzar aquesta funció 

de regulació prop del nucli central. En el cas de l’Hospitalet, això permet que a 

les hores punta alguns serveis de l’R1 i l’R4 siguin parcials i es limitin a la 
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semilínia del nord, amb més demanda, i que hi hagi permeabilitat entre el 

material mòbil que s’utilitza entre aquestes línies, l’R3 i l’R12 -algunes vegades 

de forma no apropiada i tot, quan unitats 447 amb major confort assignades 

teòricament als serveis transpirinencs o fins a Lleida acaben circulant per altres 

línies. Pel que fa a l’estació de França, l’àmplia platja de vies permet 

l’estacionament de les unitats destinades als diversos serveis regionals del sud, 

que circulen amb menys freqüència i realitzen rotacions més llargues, fet que 

sol arribar a requerir fins a 7 vies d’estacionament. 

En el cas de l’estació de França, observant les dades de l’aforament de RENFE 

corresponents a l’any 2018 (disponibles al document de l’actualització del Pla de 

Rodalies 2020-2030), es pot veure que tot i tractar-se d’una estació situada al 

nucli central de la xarxa, relativament pocs usuaris l’utilitzen en comparació 

amb la resta d’estacions barcelonines. 
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4. Anàlisi de l’entorn de l’estació de França 

4.1. Planejament urbanístic 

En aquest apartat s’analitza tot el planejament urbanístic que ha afectat el 

conjunt d’instal·lacions de l’estació de França i el seu entorn urbà, a partir de 

l’aprovació del Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Municipal 

Metropolitana de Barcelona (d’ara endavant, «Pla General Metropolità, PGM»), 

aprovat al 1976 i encara vigent avui dia. L’anàlisi de les successives figures de 

planejament aprovades des d’aleshores fins l’actualitat permet visualitzar les 

dinàmiques urbanístiques que han tingut lloc al voltant de l’estació, en 

consonància amb els processos urbanístics que ha viscut Barcelona les darreres 

dècades. En darrer lloc, també es fa esment de les claus del plantejament que 

es fa en el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

actualment en redacció, del qual es va aprovar el document d’Avanç al març de 

2019. 

Pla General Metropolità de Barcelona (1976) 

L’ordenació urbanística de l’entorn de l’estació de França pel PGM tenia com a 

element més significatiu per al sistema ferroviari la supressió del ramal 

provinent de Glòries, per una banda, i la prolongació del ramal de Marina -la 

línia de la costa- cap al Morrot de forma subterrània, reforçant-lo com a tercer 

túnel passant de Barcelona. El túnel havia d’iniciar-se just després de la 

bifurcació cap a la platja de vies de l’estació de França [32]. 

Aquesta configuració de la xarxa ferroviària faria esdevenir l’estació de França 

una terminal secundària amb funcions bàsicament de «bombeig» de trens. 

L’estació de Rodalies també desapareixeria per donar lloc a nous equipaments 

comunitaris i dotacions al seu terreny. A les figures 4.1 i 4.2 es poden observar 

les qualificacions exposades. També es pot veure com qualificava l’àmbit al 

voltant de la línia de la costa majoritàriament amb les claus 17-6 i 17-7, de 

renovació urbana amb la transformació de l’ús existent cap a parcs i jardins 

urbans i equipaments comunitaris i dotacions, respectivament.
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Figures 4.1 i 4.2. Fragments dels plànols d’ordenació del Pla General Metropolità de 1976 a 

l’entorn de l’estació de França (claus d’interès: 3 – Sistema ferroviari; 6 – Parcs i jardins urbans 

(a – actuals de caràcter local; b – de nova creació de caràcter local); 7 – Equipaments 

comunitaris i dotacions (a – actuals; b – de nova creació a nivell local); 9 – Protecció de 

sistemes generals; 17 – Renovació urbana: transformació de l’ús existent; 18 – Zones subjectes 

a ordenació volumètrica específica; 22a – Industrial) 

La Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) en l’àmbit de la zona 

costanera (1986) i els Jocs Olímpics de 1992 

10 anys després de l’aprovació del PGM, el juliol de 1986 s’aprovava 

definitivament una modificació que pretenia respondre a tres objectius 

generals: l’obertura de l’aleshores anomenada comunitat urbana al mar -l’accés 

lliure al qual, citant textualment la memòria del document, era «entorpit per la 

presència de grans infraestructures o pels assentaments de tota mena que 

barren el lliure pas»; la reestructuració i redefinició dels teixits urbans costaners 

per fer efectiva l’esmentada obertura i, finalment, poder fer que les operacions 

a emprendre permetessin realitzar els equipaments necessaris per a la 

celebració dels Jocs Olímpics de 1992 [17]. 

Malgrat que la memòria de la MPGM contenia i tot un apartat titulat «El P.G.M. 

document vigent i vàlid» i que insistia en explicar que les modificacions com 
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aquesta no eren substancials, el cert és que la MPGM va donar cobertura a la 

supressió de la línia de la costa al front litoral barceloní i la depressió parcial del 

ramal de Glòries, després del seguit d’acords entre 1984 i 1986 entre 

l’Ajuntament de Barcelona i RENFE explicats anteriorment, que acabaven amb 

el conveni per a la modificació de la xarxa arterial de Barcelona, signat el 13 de 

febrer de 1986.  

La determinació final per suprimir el ramal de Marina ve iniciada per la reflexió 

en els anys posteriors a l’aprovació del PGM, segons explica la memòria, que no 

calia que el ferrocarril de la costa travessés la zona en superfície, sinó que 

«seria possible i aconsellable el soterrament o la supressió de la línia fèrria». En 

el capítol dedicat al sistema ferroviari s’insisteix encara més en el paper que «la 

barrera insalvable del ferrocarril, les seves instal·lacions complementàries i de 

les indústries que l’embolcallen formant una muralla que s’estén impenetrable 

des de l’estació de França fins al turó de Montgat» ha tingut en «el tòpic que la 

comunitat urbana metropolitana viu d’esquena al mar», i ho il·lustra, entre 

d’altres, amb el plànol de la figura 4.3, en el qual es qualifiquen de barrera 

urbana tots els ramals d’accés a l’estació de França. 

 
Figura 4.3. Fragment del plànol de barreres urbanes produïdes pel ferrocarril de la MPGM en 

l’àmbit de la zona costanera, 1986. 
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Amb la supressió de la línia fèrria de la costa i la requalificació consegüent dels 

terrenys que ocupava i els adjacents, a la figura 4.4 es pot apreciar com 

aquelles zones que al PGM havien de transformar-se en parcs i jardins i 

equipaments, amb la MPGM tindrien les claus 18* i 18**, corresponents a 

zones subjectes a ordenació volumètrica específica d’ús bàsic d’habitatge, en el 

primer cas, i d’equipaments públics i privats, hotels i comerços, en el segon. 

 
Figura 4.4. Fragment dels plànols d’ordenació de la MPGM en l’àmbit de la zona costanera, 

1986. 

La MPGM, en el capítol del sistema general d’espais lliures, no planteja cap 

modificació en el PGM a l’entorn més proper a l’estació de França, malgrat el 

document de criteris, objectius i solucions generals de planejament en relació al 

sistema de parcs i jardins urbans havia proposat l’obertura del parc de la 

Ciutadella amb l’eliminació de la barrera del zoo, que seria traslladat en un altre 

indret, i la nova concepció del parc com a espai permeable i de comunicació. 

Precisament, el Pla Especial d’Ordenació Urbana de la façana al mar de 

Barcelona al sector del passeig de Carles I i de l’avinguda d’Icària (aprovat 

definitivament el 1986), derivat de la MPGM, concep un gran parc al voltant de 



66 
 

l’eix del passeig de Carles I «com una extensió visual del Parc de la Ciutadella», 

que tot i això seguiria aïllat per part del zoo, i que dibuixava sobre el terreny tal 

com es mostra a la figura 4.5 [33]. 

 
Figura 4.5. Fragment dels plànols del Pla Especial d’Ordenació Urbana de la façana al mar de 

Barcelona al sector del passeig de Carles I i de l’avinguda d’Icària, 1986. 

L’esmentat Pla Especial va haver d’ésser modificat pel Pla Especial d’adequació 

de l’àrea residencial de la vila Olímpica i de la zona d’equipaments costaners als 

ajustos esdevinguts necessaris al Pla Especial d’Ordenació de la façana al mar 

de Barcelona al sector de Carles I i d’Icària (aprovat definitivament el juliol de 

1989), entre d’altres causes pel canvi del traçat del soterrament del ramal de 

Glòries, ja amb les obres molt avançades aleshores, que s’havia produït 

respecte el traçat que s’havia donat com a dada de partida per a la redacció del 

Pla Especial anterior, així com la introducció d’una nova situació i 

dimensionament de la platja de vies contigua al soterrament, per sota de 

l’avinguda Litoral fins a sota del parc de Carles I [34].  
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Figura 4.6. Fragment dels plànols del Pla Especial d’adequació de l’àrea residencial de la vila 

Olímpica i de la zona d’equipaments costaners als ajustos esdevinguts necessaris al Pla Especial 

d’Ordenació de la façana al mar de Barcelona al sector de Carles I i d’Icària, 1989. 

D’altra banda, a l’annex sobre criteris de formalització arquitectònica, el Pla 

Especial insisteix de nou en la composició del parc i el fet d’ésser travessat pel 

corredor Tibidabo-Mar i en la concepció com a ampliació del parc de la 

Ciutadella, amb una demanda que val la pena citar: «Perquè això [el parc com 

a ampliació de la Ciutadella] sigui cert, caldrà obrir ostensiblement el Parc de la 

Ciutadella al carrer de Wellington, enderrocant o reformant les tristes valles que 

el tanquen. Seria desitjable, però, un radical canvi d’emplaçament o un canvi de 

configuració del Parc Zoològic, ja plantejat en altres propostes municipals, o 

una remodelació a fons d’aquesta façana de darrera». El canvi en l’ordenació es 

pot apreciar a la figura 4.6, on també apareix, encara que fora de l’àmbit del 

Pla Especial, l’eix d’un viaducte sobre el passeig de la Circumval·lació, la platja 

de vies de l’estació de França i el que esdevindria la Ronda Litoral. 

De fet, amb la finalitat de connectar la Ciutadella amb la Barceloneta abans dels 

Jocs Olímpics, es va començar a aixecar un viaducte des dels terrenys propers a 

la Catalana de Gas on actualment hi ha el parc de la Barceloneta, que no es va 
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acabar de construir a l’espera del trasllat del zoo i encara avui segueix igual 

(figura 4.7) [35]. 

 
Figura 4.7. Part construïda del viaducte, al parc de la Barceloneta. Font pròpia. 

L’any 2018, a través de la plataforma Decidim Barcelona, van haver-hi dues 

propostes ciutadanes per tal que s’executés el viaducte en el marc del Pla 

d’Actuació Municipal 2016-2019, que van ser rebutjades per l’Ajuntament en 

«no disposar dels recursos necessaris i prioritzar altres accions» [36] [37]. 

Dècades enrere, el Pont de la Secció Marítima, construït per a l’Exposició 

Universal de 1888, havia comunicat les dues bandes del ferrocarril en el mateix 

indret (figura 4.8). L’any 1941, després d’haver quedat malmès pels 

bombardejos de la Guerra Civil, es va acabar enderrocant. 

 
Figura 4.8. Pont de la Secció Marítima. Font: Fons Fotogràfic Popular de la Barceloneta.  
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L’ordenació dels terrenys de l’estació de Rodalies i del passeig de la 

Circumval·lació 

Malgrat que el PGM del 1976 qualifiqués de zona per a nous equipaments els 

terrenys de l’antiga estació de Rodalies de l’estació de França, que successives 

modificacions del PGM els anys 1989 i 1992 la requalifiquessin per a ús hoteler i 

n’augmentessin l’edificabilitat i al 1996 es canviés l’ús al d’habitatge, des del 

seu enderroc coincidint amb les obres a l’estació de França pels Jocs Olímpics 

només s’havien aprofitat els terrenys com a aparcament (figura 4.9). Tenint en 

compte la ròtula que forma aquesta àrea, central entre el Born i el barri Gòtic, 

la Ciutadella i la Ronda Litoral, i la connexió no resolta entre la Vila Olímpica, la 

Barceloneta i el Port Vell, al 2003 s’aprovava definitivament una Modificació del 

Pla General Metropolità que pretenia trobar, segons exposa a la memòria, 

formes d’ordenació que permetessin interconnectar, delimitar i generar 

permeabilitat entre aquestes unitats de la ciutat [38]. Dins l’àmbit de la MPGM 

també s’incloïa tota la part del feix de vies de l’estació de França que no 

finalitzen dins del pati d’andanes (a partir de la via 15), adjacent al passeig de 

la Circumval·lació. Les vies 1 i 2 (figura 4.10), fora del pati d’andanes a la 

banda sud de l’estació de França, també quedarien afectades per la MPGM, que 

les qualifica d’espai lliure amb la finalitat de «donar forma a un conjunt 

edificatori complert». 

 
Figura 4.9. Ortofoto de l’entorn de l’estació de França, on es pot veure un aparcament al 

terreny de l’antiga estació de Rodalies, 2003. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Figura 4.10. Espai que ocupaven les vies 1 i 2 de l’estació de França. Una placa commemora 

l’existència, propera a aquest indret, de l’antiga estació del ferrocarril de Barcelona a Mataró. 

Font pròpia. 

La MPGM responia, també, a la necessitat de sostre per dur a terme operacions 

d’habitatge públic per reallotjar tot aquell veïnat desnonat de la Barceloneta a 

causa de les actuacions de renovació urbana endegades per l’Ajuntament al 

barri.  

Altres aspectes rellevants de la MPGM són la consideració que les successives 

reordenacions de l’activitat ferroviària a Barcelona alliberaven progressivament 

les peces de sòl incloses a l’àmbit, mentre que RENFE, propietària de part dels 

terrenys, constituïa una societat anònima, TRICEFALO, S.A., juntament amb 

VALLHERMOSO, S.A. i METROVACESA, per promoure la tramitació del 

desenvolupament urbanístic del sector. Així mateix, la MPGM preveuria 

dotacions per a la Universitat Pompeu Fabra i per a la Biblioteca Provincial, i 

tenia en compte el progressiu trasllat del zoo a curt termini, alhora que en la 

mateixa línia d’instruments de planejament anteriors carrega contra 

«l’acumulació d’obstacles» entre la Ciutadella i el mar i fa referència al pla de 

Jaussely (1903), que traçava un eix en diagonal a través de la Ciutadella, des 

de la Meridiana cap al Port. 

Pel que fa a l’activitat ferroviària a l’estació de França, dins la tendència a 

disminuir, la MPGM tenia en compte «que les obres a realitzar a l’Estació de 

Sants per l’adequació de l’AVE (...) comportarien la utilització transitòria de part 

de les vies incloses en l’àmbit d’aquest planejament per un període d’entre dos i 

quatre anys», raó per la qual establia una fase transitòria abans de la definitiva 



71 
 

al sector del passeig de la Circumval·lació, en la qual els terrenys centrals que 

definitivament qualificaria com a espai lliure es mantenien com a sistema 

ferroviari. 

Pel que fa als criteris d’ordenació, la MPGM es proposava per a l’àmbit de 

l’estació de Rodalies l’acompliment de la funció de ròtula del Pla de Palau i 

l’articulació dels teixits existents al voltant, tot relligant en la trama urbana tant 

l’edificació protegida com la d’iniciativa lliure.  A través de la configuració de 

l’edificació a l’àmbit de l’antiga estació de Rodalies, la MPGM també té la 

intenció que el llarg tram del carrer del Doctor Aiguader adjacent a la platja de 

vies de l’estació de França deixi d’aparèixer com «un inhòspit no man’s land» 

(figura 4.11). 

 
Figura 4.11. Vista de la vorera del carrer del Doctor Aiguader adjacent a la platja de vies de 

l’estació de França, separats per un mur. Font pròpia. 

Respecte el sector del passeig de la Circumval·lació, el criteri era el 

d’aconseguir un gran espai lliure per a un parc intermedi entre la Ciutadella i la 

Barceloneta, amb edificació als dos extrems com a transició amb els teixits 

edificats contigus -al costat Wellington, amb la construcció d’un hotel i al costat 

Estació de França, amb la Biblioteca Provincial. 
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Figura 4.12. Plànol d’ordenació (fase definitiva) de la MPGM del 2003 (claus: 3 – Sistema 

ferroviari; 6 – Espais lliures; 7 – Equipaments de nova creació; 15 – Conservació de l’estructura 

urbana edificatòria; 18 – Zona lligada a ordenació volumètrica específica (hs – habitatge 

social)). Font: MPGM per a l'ordenació dels terrenys de l'Estació de Rodalies i avinguda de 

Circumval·lació, 2003. 

Tot i tenir un apartat sobre transport, en la memòria de la MPGM no es tenia en 

compte, en cap moment, la generació d’itineraris òptims a peu entre els 

diversos modes de transport (com entre l’estació de França i l’accés al metro de 

Barceloneta). En resposta a una al·legació formulada per Lluís Batlle Gargallo 

que assenyalava aquesta qüestió, la resposta es remetia al futur Pla de Millora 

Urbana per a l’àmbit. 

No obstant, el Pla de Millora Urbana dels terrenys de l’Estació Renfe Rodalies 

(aprovat definitivament el 2004) no esmenta a la memòria aquest criteri [39]. 

El 2007, quan s’estava executant el desenvolupament del PMU, va ser 

redescobert el Baluard de Migdia dins del sector de l’antiga estació de Rodalies, 

que per la seva protecció arqueològica obligava a redistribuir l’espai lliure dins 

l’àmbit, fet que va obligar dur a terme la Modificació del Pla de Millora Urbana 

dels terrenys de l’estació de Renfe Rodalies en l’àmbit limitat pel c. del Doctor 

Aiguader, pl. Pau Vila, c. Marquesa i Estació de França (aprovat definitivament 

el 2008). La MPMU qualificava de sistema viari cívic (clau 5*b) l’espai on es 

troba el baluard [40], si bé en la propera modificació del PGM es requalificaria 

com a espai lliure (clau 6) -encara pendent a dia d’avui. De nou, en aquesta 

redistribució de l’espai no edificat -de titularitat privada però d’ús lliure- tampoc 
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es van tenir en compte els itineraris òptims entre l’estació de França i el metro. 

De fet, els edificis del sòl propietat de TRICÉFALO VALLHERMOSO són els que 

més obstaculitzen qualsevol itinerari directe des del recinte de l’estació de 

França cap a l’accés del metro de Barceloneta, a través de la nova trama 

construïda als terrenys de l’antiga estació de Rodalies. 

 
Figura 4.13. Fragment del plànol de determinació dels usos i titularitats del sòl de la MPMU dels 

terrenys de l'Estació de Renfe-Rodalies, en l'àmbit delimitat pels carrers del Doctor Aiguader, la 

plaça de Pau Vila, el carrer de la Marquesa i l’estació de França, 2008. 

A l’àmbit de l’antiga estació de Rodalies encara va aprovar-se un instrument de 

planejament més, el Pla de Millora Urbana al carrer del Doctor Aiguader 

(aprovat definitivament el 2010), que no implicava modificacions significatives 

en l’ordenació de l’àmbit, sinó alguns ajustos al voltant de l’edifici d’habitatge 

públic previst [41]. 

A diferència de l’àmbit de l’antiga estació de Rodalies, que tot i els entrebancs 

derivats de la troballa del baluard s’ha anat desenvolupant urbanísticament, 

l’àmbit adjacent al passeig de la Circumval·lació no havia experimentat cap 

canvi substancial des de l’aprovació de la MPGM del 2003. En efecte, l’any 2008 

s’aprovava definitivament la Modificació del Pla General Metropolità al Passeig 

de la Circumval·lació, després d’haver-se fet evident, amb el pas dels anys, que 

es feia precís mantenir les vies ferroviàries ateses les necessitats d’explotació 
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ferroviària a Barcelona derivades de la intervenció global que estava duent a 

terme Adif. En aquest sentit, la memòria de la MPGM expressava que, 

conseqüentment, «esdevé indiscutible que el planejament vigent en l’àmbit és 

la fase transitòria definida en la MPGM del 2003» [42]. Feta aquesta 

constatació, la proposta de la MPGM del 2008 consisteix en un ajust de 

l’ordenació, que consolida bona part del terreny de les vies de l’estació de 

França afectades per la fase definitiva MPGM del 2003 com a sistema ferroviari 

(essencialment les vies 15 a 19, i no així la via C5 i part de la C4, que queden 

qualificades com a espai lliure), i manté la disposició de les dues edificacions als 

extrems del passeig de la Circumval·lació: al costat adjacent a l’estació de 

França, l’espai per a la Biblioteca Provincial, a la que es vol donar un paper urbà 

més rellevant emplaçant-la també en el terreny del pati de Carruatges; al costat 

de la cruïlla amb el carrer de Wellington, es manté la zona d’ordenació 

volumètrica específica, que ha d’integrar el nou accés previst a l’estació de 

metro de Ciutadella | Vila Olímpica amb una franja d’espai lliure a l’extrem de 

l’àmbit, i que a més deixa de tenir ús hoteler, sinó d’oficines. És important 

esmentar que la MPGM del 2008 ve precedida per un conveni entre 

l’Ajuntament de Barcelona i Adif, en el qual s’acorda l’ordenació que amb la 

MPGM esdevé definitiva (figura 4.14). Es fa notar, però, que una parcel·la del 

sòl de de 4295 m2 qualificada de sistema ferroviari -concretament, la que 

ocupen les vies 17 a 19 de l’estació de França, «D» a la figura 4.14- està 

destinada a esdevenir un aparcament al servei de l’estació de França i de la 

Biblioteca Provincial, quan aquesta es construeixi, ja sigui en superfície o al 

subsol.  
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Figura 4.14. Ordenació de les parcel·les de l’àmbit de la MPGM al Passeig de la Circumval·lació 

segons el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Adif. Font: Modificació del Pla General 

Metropolità per a l’ordenació del Passeig de la Circumval·lació, 2008. 

Malgrat la MPGM del 2008 preveia l’execució del conjunt d’actuacions previstes 

en el termini d’un quadrienni, no va ser fins al 2020 que es va realitzar la 

primera passa al respecte, amb l’encàrrec per part d’Adif de la redacció del 

projecte per a l’eliminació de la via C15 i part de la C4 [43], si bé la licitació va 

quedar deserta a principis del 2021 a causa de no haver-s’hi presentat cap 

oferta. Més endavant, al gener de 2022, Adif adjudicava el projecte d’eliminació 

d’instal·lacions ferroviàries en aquest indret com a contracte de manteniment 

[44]. 

A la figura 4.15 es representen les dues vies pendents de ser desmantellades; 

les úniques que segons el planejament urbanístic vigent poden arribar a ser-ho, 

juntament amb les vies 17, 18 i 19 en cas d’executar-se l’aparcament. A la 

figura 4.16 es mostra la imatge d’aquestes vies, junt amb les vies C2, C3 i la 

resta de la C4, en desús, i la via C5, utilitzada per al buidatge del dipòsit del 

lavabo de trens, com la unitat de la sèrie 448 que s’hi veu. 
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Figura 4.15. Esquema actual de la configuració de vies a l’entorn de les que es preveu 

desmantellar i situació futura. Font: Adif, 2019 [43] 

 
Figura 4.16. Vista del platja de vies de l’estació de França des del parc de Carles I, on 

s’assenyala amb el requadre vermell l’àmbit de les vies C5 i C4 (parcialment) a desmantellar. 

Font pròpia 

L’Avanç del Pla Director Urbanístic de l’AMB 

El març de 2019, el Consell Metropolità va aprovar el document d’Avanç del 

PDU de l’AMB, al qual són aplicables les determinacions del Pla Territorial 
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Metropolità de Barcelona (2010). El document proposa un «creixement 

focalitzat» a partir d’una xarxa de centralitats metropolitanes [45]. 

Resulta especialment rellevant fixar-se en l’estructura urbana i social plantejada 

pel document, que és la que defineix els espais de centralitat. Aquesta 

estructura s’integra, en primer lloc, pel sistema de l’estructura verda, amb la 

qual es connecten els nuclis urbans entre si i amb l’entorn natural; mentre que 

el que anomena sistema de vies metropolitanes respon a la funció d’estructurar 

el propi territori urbà i de vertebrar-ne els teixits, amb la finalitat de revertir el 

desenvolupament dut a terme durant dècades a partir de vies segregades per a 

la mobilitat motoritzada. Ambdós sistemes es defineixen a partir d’una sèrie 

d’elements estructurals: eixos verds i parcs estructurants, pel que fa al primer, i 

avingudes, carrers, connectors i camins metropolitans, en relació al segon.  

Tal com es pot observar a la figura 4.17, pel fet d’estar situada a la intersecció 

entre el front litoral i l’eix de l’avinguda Meridiana -que finalitza amb el parc de 

la Ciutadella-, l’estació de França ocupa un enclavament on conflueixen tant 

elements de l’estructura verda com tres avingudes metropolitanes -de nou, la 

que segueix la Meridiana i voreja el parc de la Ciutadella pels passeigs de 

Pujades i Picasso i la que ressegueix el front marítim. Cal destacar, de la 

concepció de les avingudes metropolitanes per part de l’avanç del PDU,  que 

malgrat que han d’assegurar la continuïtat de la mobilitat en vehicle motoritzat 

privat, s’han de pensar com a canals del transport públic en superfície. L’estació 

de França, doncs, no es trobaria, doncs, en un emplaçament excèntric sinó en 

un dels nodes de l’estructura urbana de Barcelona.  
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Figura 4.17. Fragment del plànol P.01.2 (proposta d’estructura urbana i social) de l’Avanç del 

PDU de l’AMB, 2019. 

4.2. Planificació estratègica i sectorial 

Més enllà del planejament urbanístic, els darrers anys s’han redactat una sèrie 

de plans estratègics i sectorials que han tingut l’entorn de l’estació de França en 

el punt de mira, a la recerca d’una millor permeabilitat urbana i ecològica, que 

es resumeixen tot seguit. 

Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 i Pla Natura Barcelona 2021-

2030  

Aprovat el 2012, el Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 té dins del 

seu catàleg d’accions desplegar el projecte de xarxa de corredors verds, com a 

vertebració de la infraestructura ecològica de la ciutat, un dels quals és el que 

enllaça Collserola i el litoral a través del parc de la Ciutadella, és a dir, 

actualment interromput per les infraestructures ferroviàries i viàries de l’entorn 

de l’estació de França, que tanmateix traça de forma contínua al mapa 

reproduït a la figura 4.18 [46]. Es pot observar com a l’entorn de l’estació de 

França i la Ciutadella també hi conflueixen un corredor doble corredor provinent 

de Glòries i l’eix de la Sagrera, l’eix del carrer de Pere IV i el corredor del Front 

Marítim. 
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Figura 4.18. Mapa dels corredors verds urbans del Pla del verd i la biodiversitat de Barcelona 

2020 

En la mateixa línia, el Pla Natura Barcelona 2021-2030 manté l’aposta per la 

connectivitat entre espais verds a través dels corredors [47]. No obstant, 

malgrat que identifica ruptures significatives en la connectivitat al llarg de la 

meitat oriental del perímetre del parc de la Ciutadella (figura 4.19), en les quals 

participa la infraestructura ferroviària de l’estació de França, no proposa 

actuacions al respecte ja que acota el corredor verd entre Collserola i la 

Ciutadella -i no el litoral. Tot i això, el pla fa un apunt interessant respecte la 

necessitat del verd més enllà dels parcs, jardins i carrers, com en espais 

intersticials ferroviaris. 
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Figura 4.19. Fragment del mapa de «Model del verd» del Pla Natura Barcelona 2021-2030 

 

Pla Director del Parc de la Ciutadella 

Amb la proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella elaborada per l’agència 

Barcelona Regional com a prediagnosi, durant el 2018 l’Ajuntament de 

Barcelona va donar un impuls a la redacció d’un nou Pla Director de la 

Ciutadella, àmbit en el qual s’han iniciat múltiples vegades processos de 

planificació que en la majoria de les ocasions han acabat sense implementar-se, 

com el Pla Director de la Ciutadella del 2003, el pas soterrat (adscrit en el Pla 

Mestre del Zoo 2010) i el pas aeri (amb projecte executiu realitzat i aturat en 

licitació el 2014) del carrer de Wellington, el projecte de connexió Ciutadella-

Front Marítim (amb avantprojecte inclòs en el Pla Director i Pla Mestre del Zoo 

2010), entre d’altres [48]. 

La prediagnosi de Barcelona Regional suggereix repensar l’estació de França i 

els seus espais limítrofs, i així fer créixer el parc cap al mar, analitzant les 

possibilitats de la platja de vies. En efecte, proposa el «Parc de França», de 4,8 

hectàrees a la platja de vies de l’estació de França (figura 4.20). 
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Figura 4.20. Representació de la connectivitat verda de la proposta estratègica de Barcelona 

Regional per a la Ciutadella. Font: Proposta de treball de la Comissió de Seguiment del Pla 

Director de la Ciutadella, 2018.  

Un cop constituïda la Comissió de Seguiment [49], durant la tardor de 2018 es 

van realitzar un seguit de sessions de treball amb entitats veïnals, universitats i 

centres de recerca i agents educatius, de les quals es conclou bàsicament la 

necessitat de guanyar permeabilitat (figura 4.21), tant del parc amb el zoo -

amb més espais d’accés lliure-, com amb tots els barris de l’entorn i el mar. No 

obstant, un cop elaborat el document de síntesi del procés, al novembre de 

2018, no es va realitzar cap altre avenç per al Pla Director. 

 
Figura 4.21. Representació de les barreres existents al parc de la Ciutadella. Font: Proposta de 

treball de la Comissió de Seguiment del Pla Director de la Ciutadella, 2018.  
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Pla Litoral 

També al 2018, l’Ajuntament de Barcelona va iniciar la redacció del Pla 

estratègic dels espais litorals de la ciutat, en el marc dels processos 

participatius Decidim Barcelona i amb l’agència Barcelona Regional al càrrec de 

la redacció [50].  

La memòria del Pla Litoral va presentar-se al 2019 i planteja diversos projectes 

per àmbits, dels quals en el present treball pren especial interès l’anomenat 

«Portes del mar», que té per objectiu millorar l’accessibilitat a peu i en bici cap 

al mar, en la qual eixos vertebradors principals del litoral i corredors 

transversals secundaris entre els teixits urbans i el litoral són peces clau. De les 

portes estudiades, les del Born i la Ciutadella tenen una afectació especial sobre 

l’entorn de l’estació de França. 

 

 

Figura 4.22. Estructures urbanes de Ciutat Vella, la Barceloneta i el Fort Pienc (trama urbana de 

l’Eixample) i corredors proposats per a la ròtula. Font: Pla Litoral, 2019. 

En ambdues portes, el Pla Litoral posa sobre la taula el paper de ròtula que 

formen la Ciutadella i l’entorn de l’estació de França entre els diferents tipus 
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d’estructura urbana en què es troba, cosa que en fa imprescindible l’obertura i 

accessibilitat del parc des de tot el seu entorn (figura 4.22). 

Per al cas del parc de la Ciutadella, identifica el carrer de Wellington com un eix 

amb molt potencial de connexió i obertura al mar, si bé suposa un problema el 

desnivell i la consegüent la pèrdua de contacte visual i accessibilitat present al 

final del carrer, en trobar-se amb el parc de Carles I (figura 4.23), per accedir al 

qual cal pujar escales o rodejar la paret, de manera que fixa com a prioritària 

una nova connexió d’aquest punt -on hi ha previst el nou accés de l’estació de 

Ciutadella | Vila Olímpica del metro- amb el carrer de Trelawny i la plaça de 

Charles Darwin.  

 
Figura 4.23. Final del carrer de Wellington, amb el mur i les escales cap al parc de Carles I. 

Font pròpia. 

Per l’altre costat, proposa repensar el passeig de la Circumval·lació (figura 

4.24), amb una disminució del pes del cotxe i una millora del passeig per a 

vianants i bicis, amb la possible utilització de part de l’espai buit entre les vies 

de l’estació de França i l’opaca tanca que en delimita el recinte, que a més 

també serviria com a connexió entre Sant Martí i Ciutat Vella -en direcció 

longitudinal a la platja de vies. Així mateix, considera que la distància entre els 

dos eixos és molt gran (500 metres), pel que caldria plantejar-se una connexió 

intermèdia, ja sigui el viaducte plantejat amb anterioritat o fer confluir l’eix 

central del parc amb el del carrer de Wellington. 
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Figura 4.24. Passeig de la Circumval·lació. Font pròpia. 

En relació al Born, el Pla assenyala la singularitat dels barris de Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera de no tenir un eix cívic potent per a bicis i vianants 

que arribi fins la Barceloneta i el front marítim; barris formats per carrers 

estrets que desemboquen en llocs on es prioritza clarament la mobilitat viària 

motoritzada: el Pla de Palau i l’avinguda del Marquès de l’Argentera, a més de 

la plaça de Pau Vila, fragmentada per la mateixa priorització de la mobilitat 

viària motoritzada -no és casual que en aquest entorn hi hagi una especial mala 

qualitat de l’aire. Una de les solucions que proposa el Pla, la més interessant pel 

que fa a l’entorn de l’estació de França -ja que contribuiria a potenciar itineraris 

alternatius a l’accés al metro de Barceloneta- és la generació de corredors 

verticals, com ara el definit pels carrers del Rec – Ocata – Carbonell – Sant 

Miquel, que també ajudaria a descongestionar de vianants el tram entre l’accés 

al metro de Barceloneta i la vorera nord del passeig de Joan de Borbó. No 

obstant, per potenciar un corredor transversal com aquest caldria treballar 

perquè l’avinguda del Marquès de l’Argentera, amb els seus 8 carrils de 

circulació actuals, no signifiqués una barrera tan infranquejable, també amb 

una recol·locació de passos de vianants.  

A la imatge de la figura 4.25, presa des del carrer del Rec mirant cap al carrer 

d’Ocata, es poden percebre els obstacles per seguir recte. D’altra banda, també 

es pot observar com l’edifici visible del desenvolupament de l’àmbit de l’antiga 
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estació de Rodalies fa perdre el contacte visual que podria haver-hi amb la 

Barceloneta. 

 
Figura 4.25. Vista del carrer d’Ocata des del carrer del Rec. Font pròpia. 

 

Pla Estratègic del Zoo de Barcelona 

El 2019 es va aprovar el nou Pla Estratègic del Zoo de Barcelona, que en 

defineix un nou model de cara al futur. En contraposició amb les demandes que 

identifiquen altres plans com el Pla Litoral, el procés iniciat per al Pla Director 

de la Ciutadella o instruments de planejament de fa dècades exposats 

anteriorment en aquest treball, el Pla Estratègic del Zoo no es planteja la seva 

reubicació ni es dedueix del plànol d’instal·lacions una modificació en els 

accessos lliures i la permeabilitat que podria aportar al parc de la Ciutadella si 

obrís algun itinerari que el permetés travessar cap al carrer de Wellington o al 

passeig de la Circumval·lació [51]. 

En la mateixa línia, en l’apartat sobre el context urbanístic exposa que 

«l’Ajuntament de Barcelona ha encetat un procés de reflexió sobre tot el Parc 

de la Ciutadella, en el qual no es qüestiona l’existència del Zoo», si bé també 

explica que s’està elaborant un nou Pla Director Urbanístic que probablement 

farà plausible un augment notable de la permeabilitat del Zoo amb el parc i els 

barris adjacents, malgrat pugui condicionar algunes instal·lacions o vials 

proposats al Pla Estratègic. 
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4.3. Intermodalitat 

Per acabar l’anàlisi de l’entorn de l’estació de França, a continuació es fa un 

repàs de les connexions o facilitats que ofereix l’estació de França amb altres 

modes de transport. La intermodalitat és una característica, en aquest cas, 

també de l’entorn urbà, que pot fer variar significativament la funcionalitat de la 

pròpia estació de ferrocarril. 

Metro 

L’estació de metro més propera a l’estació de França és la de Barceloneta -no té 

el mateix nom ni l’inclou, encara que oficialment tinguin correspondència-, 

servida per la línia L4. L’únic accés a l’estació de metro es localitza a la plaça de 

Pau Vila, a la cantonada entre el carrer del Doctor Aiguader i el Pla de Palau, 

contigua al terreny de l’antiga estació de Rodalies -amb la qual tenia un enllaç 

molt més directe. 

L’itinerari més ràpid a peu entre l’estació de França i l’accés al metro de 

Barceloneta, tenint en compte el conjunt de vials oberts amb la urbanització del 

terreny de l’antiga estació de Rodalies, és el que es mostra a la figura 4.26, 

d’aproximadament 330 metres (a comptar des de la sortida del vestíbul de 

l’estació de França), a través de l’avinguda del Marquès de l’Argentera, els 

carrers de la Duana, del General Castaños, de Llevant i de la Marquesa, a més 

del vial que passa pel sud-oest del baluard de Migdia.  

 
Figura 4.26. Itinerari més curt des de l’estació de França a l’accés al metro de Barceloneta. Font 

pròpia. 
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Els sistemes d’informació d’ambdues estacions tenen algunes mancances. Per 

una banda, a l’estació de França hi ha únicament un plànol d’Adif (figura 4.27), 

poc vistós, situat en un extrem del vestíbul de l’estació, en el qual s’indica un 

itinerari de 400 metres a través de l’avinguda del Marquès de l’Argentera i el Pla 

de Palau, 70 metres més llarg que l’itinerari més curt a través dels vials de la 

nova urbanització -que tampoc es grafien al plànol. Un indicador per a vianants 

al Pla de Palau (figura 4.28) indica en quina direcció cal anar per accedir a cada 

estació, segons aquest itinerari. 

 
Figura 4.27. Plànol d’Adif situat a l’extrem sud del vestíbul de l’estació de França, amb un 

itinerari indicat cap al metro de Barceloneta. Font pròpia. 

 
Figura 4.28. Indicador per a vianants situat al Pla de Palau, amb indicacions de l’estació de 

França i de l’accés al metro de Barceloneta. Font pròpia. 
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S’ha de dir, no obstant, que durant l’afectació del 21 al 23 de desembre de 

2020, en què els serveis de l’R1 finalitzaven a l’estació de França i era crucial 

garantir un correcte enllaç, hi havia un itinerari generosament senyalitzat 

(figura 4.29) a través de l’avinguda del Marquès de l’Argentera, el carrer 

d’Ocata i del vial de la nova urbanització que voreja el baluard del Migdia pel 

sud-est, abans d’esquivar els blocs promoguts per TRICÉFALO VALLHERMOSO. 

L’itinerari mesurava 360 metres. 

 
Figura 4.29. Senyalització de l’itinerari entre l’estació de França i el metro de Barceloneta al vial 

que voreja el baluard de Migdia. Els edificis del fons no deixen intuir l’estació de metro ni el 

recorregut. Font pròpia. 

Pel que fa a l’estació de metro, a les andanes hi figura el logotip de RENFE en 

comptes del corresponent al servei de Rodalies de Catalunya. A banda d’això, el 

plànol de l’entorn de l’estació té l’accés ubicat incorrectament (com si l’accés 

estigués més entrat el carrer del Doctor Aiguader) i no hi consten els vials de 

l’interior de la zona urbanitzada de l’antiga estació de Rodalies (figura 4.30). No 

indica cap itinerari per a la correspondència. 
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Figura 4.30. Plànol de l’entorn de l’estació de metro de Barceloneta present al vestíbul. Font 

pròpia. 

Bus 

L’estació de França compta amb dues parades de bus davant de l’accés 

principal, a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, una per sentit, servides per 

la línia V19 (Barceloneta – Pl. Alfonso Comín), amb interval de pas de 8 minuts 

durant la major part del dia durant els dies feiners. A més, la línia H14 (Paral·lel 

– Sant Adrià) també dona servei a la parada en sentit Sant Adrià, però en sentit 

Paral·lel la parada més propera és al Pla de Palau. L’interval de pas és de 13 

minuts durant la major part del dia durant els dies feiners. 

Resulta interessant l’observació que fa el Pla Litoral, sobre la inexistència de cap 

línia que recorri tot el front litoral, tal com es mostra a la figura 4.31, la qual 

cosa ocasiona que hi hagi problemes d’accessibilitat i ruptures de càrrega. En 

aquest sentit, el Pla proposa la creació de la línia H20, que recorri tot el 

corredor.  
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Figura 4.31. Oferta d’autobús al litoral. Font: Pla Litoral, 2019. 

Bicicleta 

La connexió de l’estació amb la xarxa ciclable és relativament bona, amb carrils 

bici a la majoria de carrers principals de l’entorn: l’avinguda del Marquès de 

l’Argentera, el passeig de la Circumval·lació, el carrer del Doctor Aiguader, els 

passejos d’Isabel II, Colom, Joan de Borbó... No obstant, tan sols els dos 

primers són a la calçada, solució òptima per evitar conflictes entre vianants i 

usuaris de la bicicleta i de vehicles de mobilitat personal. L’estació de França 

disposa d’ancoratges per a l’aparcament de bicicletes, situats en un 

emplaçament del pati de Carruatges difícil de trobar, al qual s’ha d’accedir a 

través del pàrquing i sense senyalització específica (figura 4.32). 

 
Figura 4.32. Ancoratges per a aparcament de bicicletes al pati de Carruatges de l’estació de 

França. Font pròpia. 
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Per altra banda, davant de l’estació de França, adjacents al carril bici de 

l’avinguda del Marquès de l’Argentera, hi ha dues estacions del servei de Bicing 

(figura 4.33). 

 
Figura 4.33. Estacions de Bicing a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, davant l’estació de 

França. Font pròpia. 

A part de les instal·lacions per a l’ús de la bicicleta, cal posar en valor que el fet 

que l’estació de França sigui una estació en superfície afavoreix aquesta 

intermodalitat, en poder pujar la bicicleta al tren sense necessitat de canviar de 

nivell. 

Cotxe/Moto/Taxi 

L’estació de França compta amb un aparcament de pagament al pati de 

Carruatges, que no disposa de regulació específica d’aparcament d’intercanvi 

sinó que és de pagament s’utilitzi o no l’estació de França per agafar el tren. 

Pel que fa taxis, l’estació disposa de dues àrees de parada de taxis davant les 

entrades del vestíbul, a l’avinguda del Marquès de l’Argentera. 

Tramvia 

El Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió 

metropolitana de Barcelona 2011-2020 va proposar el perllongament de la línia 

T4 del Trambesòs, amb terminal a l’estació de Ciutadella | Vila Olímpica, fins al 

World Trade Center del Moll de Barcelona, a través del passeig de la 
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Circumval·lació, el l’avinguda del Marquès de l’Argentera -on segons el plànol 

de la figura 4.34 s’hi ubicaria una estació a l’altura de l’estació de França- i els 

passejos d’Isabel II, Colom i Josep Carner (figura 4.34), subjecte a una anàlisi 

curosa del desplegament xarxa de serveis de bus d’altes prestacions [52]. 

 
Figura 4.34. Fragment del plànol de les actuacions XT-01 d’ampliació de les xarxes tramviàries a 

Barcelona. Font: PDI 2011-2020. 

El PDI 2011-2020 es marcava com a fita tenir el projecte constructiu acabat el 

projecte constructiu el 2020 «si esqueia», però no van transcendir avenços al 

respecte. Acabada la vigència del Pla, el PDI 2021-2030 vigent no recull 

aquesta proposta d’ampliació de la T4. 

 

5. Estudi d’alternatives d’utilització de l’estació de França a curt 

termini 

Ateses les incògnites que planteja la utilització actual de la infraestructura de 

l’estació de França i del servei que s’hi ofereix, així com les possibilitats que 

s’obren amb les actuacions sobre la infraestructura que s’estan duent a terme 

actualment i la pressió urbanística sobre l’estació de França i el seu entorn, el 

present treball realitza en aquest apartat un estudi de diverses alternatives 

d’utilització de l’estació de França com a infraestructura ferroviària. 

El marc temporal de l’estudi d’alternatives és a curt termini, prenent com a 

escenari base l’obertura de la nova estació de Sant Andreu Comtal, actualment 

en construcció, que segons fonts d’Adif es faria coincidir amb l’inici de la 

circulació dels trens de la línia de Granollers i Girona pel traçat definitiu dins del 
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calaix de l’estació de la Sagrera, que es pot estimar per als propers mesos, a 

finals de 2022 -les obres de construcció de l’estació ja es troben en execució. 

La raó fonamental per la qual s’ha optat per realitzar un estudi d’alternatives a 

curt termini és que els interrogants sobre el futur de l’estació de França també 

ho són: per tal de fer front als efectes negatius derivats de la utilització actual 

de l’estació de França, a curt termini podria prendre’s alguna mesura per 

pal·liar-los que en modificaria la seva utilització. A més, cal tenir en compte que 

determinades mesures que es podrien prendre a curt termini -com ara el 

desmantellament total o parcial de la infraestructura ferroviària- podrien 

comprometre el futur de l’estació de França a llarg termini. 

D’altra banda, també s’opta per l’estudi a curt termini tenint en compte que la 

majoria d’efectes de la utilització de l’estació de França repercuteixen i 

s’avaluen sobre un àmbit molt més ampli de la xarxa de Rodalies i de transport 

públic en general, la qual cosa fa prou complex centrar l’estudi en la utilització 

de l’estació en particular, quan no és actualment la peça central del sistema 

sinó un element més. En aquest sentit, la realització d’un estudi a llarg termini 

al voltant de la utilització de l’estació de França hauria d’assumir diverses 

hipòtesis tan o més incertes que la pròpia utilització de l’estació, respecte 

qüestions més centrals a la xarxa de Rodalies com l’entrada en servei de la 

nova estació de la Sagrera, la realització del salt de moltó entre línies a la zona 

de la Torrassa, la planificació d’un tercer túnel passant per a Rodalies a 

Barcelona o l’organització a llarg termini dels serveis regionals. Per tant, un 

estudi a llarg termini seria més dependent d’altres factors més centrals a la 

xarxa -i a partir dels quals sembla més apropiat estudiar a llarg termini la xarxa 

de Rodalies- que no pas de la pròpia utilització de l’estació de França i del pes 

dels seus efectes, a banda de no tenir en compte la possibilitat que una decisió 

a curt termini comprometi el futur de l’estació més endavant. No obstant, a 

l’apartat següent es preveuen diversos escenaris i possibles usos ferroviaris de 

l’estació de França a llarg termini, en funció del desenvolupament de la xarxa 

ferroviària. 
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5.1. Metodologia 

La metodologia adoptada per a la realització de l’estudi d’alternatives és una 

anàlisi multicriteri amb el mètode PATTERN (Planning Assistance Through 

Technical Evaluation of Relevance Numbers).  

La selecció de criteris precisos per avaluar les alternatives plantejades per a la 

utilització de l’estació de França és el motiu pel qual s’ha escollit realitzar aquest 

tipus d’anàlisi i no un altre, com podria haver estat una anàlisi cost-benefici, el 

qual hauria hagut d’utilitzar monetitzacions massa poc precises o bé 

excessivament complex per avaluar cada alternativa. A més, l’estudi 

d’alternatives no se centra en l’avaluació d’una inversió sinó en l’impacte dels 

efectes d’una utilització determinada de l’estació de França a la xarxa de 

Rodalies i de transport públic en general. 

Així doncs, l’estudi d’alternatives parteix de la definició d’una sèrie d’alternatives 

i un conjunt d’objectius a avaluar a través d’uns criteris determinats per a 

cadascun. Cada criteri té associats indicadors quantitatius, que per a la 

posterior valoració conjunta es posen a base 100, amb una puntuació de 100 

per a l’alternativa amb el valor més favorable i una puntuació de 0 per a la 

pitjor. 

Un cop puntuada cada alternativa segons cada criteri, s’aplica el mètode 

PATTERN, que consisteix en assignar coeficients de ponderació variables a la 

puntuació de cada criteri per obtenir un sol paràmetre, anomenat Índex de 

Pertinença (IP), tot creant un model que permet comparar les alternatives 

directament i, finalment, seleccionar la millor. 

5.2. Definició de les alternatives 

Les alternatives que s’analitzen en el present estudi s’han definit en funció del 

servei ferroviari a l’estació de França, tenint en compte les possibilitats que la 

infraestructura ofereix i també les problemàtiques que el sistema de Rodalies, al 

nucli central, pot anar resolent a través de la modificació de l’oferta de serveis 

ferroviaris. Les alternatives són, doncs, en essència, alternatives de l’esquema 

de serveis de Rodalies de Catalunya al seu nucli central -Barcelona-, definides 

en funció de l’ús que fan de l’estació de França. Les alternatives responen a la 
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premissa bàsica que no haurien d’empitjorar l’oferta actual, sinó poder donar 

resposta a l’augment de la demanda que es preveu per als propers anys . 

De forma prèvia a la confecció de la resta d’alternatives, s’han definit les 

alternatives que podrien anomenar-se «extremes»: la 0 i l’N.  

L’alternativa 0 reflecteix la situació actual (si bé no exactament, sinó sense les 

modificacions dutes a terme des de l’esclat de la pandèmia de COVID-19, és a 

dir, la immediatament anterior), amb la qual comparar els resultats de la resta 

d’alternatives. Pel que fa al servei ferroviari a l’estació de França, es caracteritza 

per ser la capçalera dels serveis de la línia R2Sud de Rodalies cap a Vilanova i la 

Geltrú i Sant Vicenç de Calders i dels serveis regionals del sud (R13, R14, R15, 

R16 i R17, a més d’un servei diari per sentit a València, Saragossa i Madrid). 

Per altra banda, l’alternativa N considera el desmantellament de la 

infraestructura ferroviària de l’estació de França, que implica prescindir de l’ús 

tant de l’estació com del ramal d’accés i encaminar tots els serveis ferroviaris 

del túnel d’Aragó cap a l’estació del Clot – Aragó. 

Per a la definició de la resta d’alternatives (1, 2 i 3) s’ha pres un únic tipus de 

servei ferroviari a l’estació de França diferent per a cadascuna, tot responent a 

una raó de simplicitat tant per poder apreciar bé els efectes que s’analitzen en 

aquest estudi, com també per al propi ús hipotètic dels serveis ferroviaris que 

es plantegen, que no hauria de ser excessivament complicat per als usuaris. 

Les alternatives 1 i 2 representen una versió parcial de la utilització actual de 

l’estació de França: l’alternativa 1 preveu mantenir-la com a capçalera dels 

serveis de l’R2Sud cap a Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, tot fent 

passants els serveis regionals del sud (amb capçalera comercial a Sant Andreu 

Comtal i capçalera real, per a les rotacions, a Montcada bifurcació); en 

contraposició, l’alternativa 2 preveu que l’estació de França es mantingui com a 

capçalera dels serveis regionals del sud, tot reunificant els serveis de l’R2Sud i 

R2Nord amb una R2 totalment passant. Ambdues alternatives responen a la 

necessitat de disminuir l’ús de la bifurcació Aragó, per guanyar flexibilitat i 

fiabilitat en el trànsit ferroviari i tenint present el pas pel traçat definitiu a través 
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del calaix de la Sagrera i la possibilitat d’utilitzar l’estació de Sant Andreu com a 

capçalera de serveis, d’acord amb l’escenari base en el qual s’emmarca l’estudi. 

L’alternativa 3 planteja un canvi substancial en la utilització actual de l’estació 

de França, ja que preveu que en comptes de tenir serveis provinents de la 

bifurcació Aragó sigui capçalera d’alguns serveis de la línia R1 cap al Maresme, 

a través de la bifurcació Glòries, que s’han batejat com a R1a en aquest treball. 

Concretament, l’alternativa 3 preveu que 2 serveis per hora i sentit de l’oferta 

actual de l’R1 es desviïn i tinguin la capçalera sud a l’estació de França. La raó 

per la qual no s’ha optat per plantejar que l’estació de França fos capçalera sud 

de la totalitat de serveis de l’R1 és no generar un previsible greuge als usuaris 

del corredor del Maresme, que en l’escenari base en el qual s’emmarca l’estudi 

d’alternatives perdrien la possibilitat de fer transbordament amb la resta de 

línies de Rodalies i d’Alta Velocitat a l’estació de Sants -sense estar en 

funcionament la nova estació de la Sagrera-, així com la parada a les estacions 

d’Arc de Triomf i de plaça Catalunya. També per aquesta raó es defineix que 

siguin el servei cadenciat posterior al que té capçalera sud a Molins de Rei, en 

sentit sud, i el posterior al que té capçalera sud a Molins de Rei, en sentit nord, 

els que esdevinguin R1a, que en la major part del dia tenen capçalera nord a 

Mataró -i no més enllà, on la freqüència de pas és menor.  

Amb una hipotètica absència total de l’R1 pel túnel de plaça Catalunya, caldria 

definir quins serveis de Rodalies hi circularien en el seu lloc, així com els serveis 

de reforç a l’R4 al corredor del Baix Llobregat que actualment fa l’R1, qüestions 

que escapen l’abast del present treball. No obstant, en l’anàlisi de l’alternativa 3 

s’ha aprofundit en alguns efectes d’interès que tindria una intensificació de l’ús 

de l’estació de França per part de la línia del Maresme, i sí que es tenen en 

consideració circulacions d’altres línies de Rodalies als solcs que quedarien 

alliberats al túnel de plaça Catalunya, gràcies al desviament de l’R1a i la 

consegüent descongestió del túnel. 

En l’alternativa 3, igual que en el cas de l’alternativa N, cal encaminar tots els 

serveis del túnel d’Aragó cap al Clot – Aragó, si bé no es preveu el 

desmantellament del ramal des de la bifurcació Aragó fins la bifurcació Clot. 
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A la taula 5.1 queden recollits els serveis en hora punta que es plantegen per a 

cada alternativa. Així mateix, a les figures 5.1 a 5.5 es representen 

esquemàticament les línies al nucli central de la xarxa i també, de forma 

discontínua, els trams a recórrer per part d’algunes línies entre la capçalera 

comercial i les estacions on s’aparten els trens per realitzar les rotacions dels 

serveis. A més, per a totes les alternatives s’ha elaborat una malla ferroviària 

aproximada i generalitzada en hora punta de les marxes dels trens en el 

corredor de l’R2, des de Sant Vicenç de Calders a Maçanet-Massanes, amb la 

finalitat de comprovar la compatibilitat entre els serveis definits per a cada 

alternativa. Els gràfics de les malles ferroviàries, elaborats a partir d’horaris de 

serveis comercials actuals, s’adjunten a l’annex 2, i en l’apartat corresponent a 

la compatibilitat del trànsit ferroviari s’hi entra més en detall. 

  



98 
 

Alternativa 
Túnel c. Aragó 

(passants) 
Túnel pl. 

Catalunya 
Estació de 

França 

0 

2 R2Nord (Aeroport - 
Sant Celoni) 

2 R2 (Castelldefels - 
Granollers Centre) 

2 R11  

10 R1 
3 R3 

7 R4 

2 R2Sud (Sant 
Vicenç de Calders – 

Estació de França) 
2 R2Sud (Vilanova i 

la Geltrú – Estació de 

França) 
4 Regionals del sud 

1 

2 R2Nord (Aeroport - 
Sant Celoni) 

2 R2 (Castelldefels - 

Granollers Centre) 
2 R11  

4 Regionals del sud 

10 R1 
3 R3 

7 R4 

2 R2Sud (Sant 
Vicenç de Calders – 

Estació de França) 

2 R2Sud (Vilanova i 
la Geltrú – Estació de 

França) 
 

2 

2 R2 (Sant Vicenç de 

Calders – Granollers 
Centre) 

2 R2 (Vilanova i la 

Geltrú – Sant Celoni) 
2 R10 (Aeroport – 

Sant Andreu Comtal) 
2 R11  

 

10 R1 

3 R3 
7 R4 

4 Regionals del sud 

3 

2 R2 (Sant Vicenç de 
Calders – Granollers 

Centre) 
2 R2 (Vilanova i la 

Geltrú – Sant Celoni) 

2 R10 (Aeroport – 
Sant Andreu Comtal) 

2 R11  
4 Regionals del sud 

8 R1 
3 R3 

7 R4 
2 Serveis addicionals 

 

2 R1a 
 

N 

2 R2 (Sant Vicenç de 

Calders – Granollers 
Centre) 

2 R2 (Vilanova i la 
Geltrú – Sant Celoni) 

2 R10 (Aeroport – 

Sant Andreu Comtal) 
2 R11  

4 Regionals del sud 

10 R1 

3 R3 
7 R4 

- 

Taula 5.1. Definició de les alternatives. Elaboració pròpia. 
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Figura 5.1. Esquema de serveis de Rodalies i regionals al nucli central de la xarxa segons 

l’alternativa 0. Font pròpia. 

 
Figura 5.2. Esquema de serveis de Rodalies i regionals al nucli central de la xarxa segons 

l’alternativa 1. Font pròpia. 
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Figura 5.3. Esquema de serveis de Rodalies i regionals al nucli central de la xarxa segons 

l’alternativa 2. Font pròpia. 

 

 
Figura 5.4. Esquema de serveis de Rodalies i regionals al nucli central de la xarxa segons 

l’alternativa 3. Font pròpia. 
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Figura 5.5. Esquema de serveis de Rodalies i regionals al nucli central de la xarxa segons 

l’alternativa N. Font pròpia. 

Un aspecte rellevant de les alternatives 2, 3 i N és el servei que s’ha definit per 

donar servei a l’aeroport del Prat. L’escenari base per al present estudi 

d’alternatives té en compte l’ús del ramal actual d’accés a l’aeroport, de via 

única, que limita la freqüència a 2 serveis per hora i sentit. En mantenir la 

cadència dels serveis del corredor de l’R2 cada mitja hora, i en no estar 

executat el salt de moltó previst a mig termini a la bifurcació de les Aigües, s’ha 

considerat mantenir el servei dins del conjunt de serveis compresos al corredor 

de l’R2 i concretament amb capçalera nord a Sant Andreu Comtal; un servei 

que aquest treball denomina R10, com l’antiga línia entre l’estació de França i 

l’Aeroport. El motiu principal per haver fixat aquesta capçalera nord als serveis 

a l’aeroport és l’encaix dins de la malla, en la qual prioritàriament es procura 

programar els serveis de Rodalies al Garraf i al Vallès Oriental al màxim 

d’espaiats dins l’interval de la cadència de 30 minuts. Secundàriament, d’aquest 

servei «llançadora» a curt termini poden considerar-se avantatges com 

l’explotació amb unes poques unitats de material mòbil -per la relativa poca 

distància de recorregut del servei- i el fet que els serveis de l’R2 no hagin de 

transitar pel ramal de via única -com sí que ocorre a les alternatives 0 i 1, amb 

l’R2Nord. 

Certament relacionat amb la qüestió del servei a l’aeroport, a l’accés sud de 

Barcelona és necessari establir la capçalera real dels serveis regionals del nord 
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(R11), on es duen a terme les rotacions, que en l’actualitat es troba en les 

estacions del tram entre Sants -capçalera comercial- i Castelldefels, de forma 

precària en vies d’apartat, a l’espera de l’execució de l’estació tècnica del Prat 

prevista a l’actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 i que no es 

preveu a l’escenari base, on puguin realitzar-se les rotacions de forma òptima. 

En les alternatives 0 i 1 es preveu continuar amb la situació actual, però en la 

resta d’alternatives es proposa allargar el servei comercial d’aquests trens fins a 

Castelldefels, amb parada a totes les estacions. D’aquesta manera, es manté 

una freqüència de 6 trens/hora/sentit entre Barcelona i Castelldefels. L’opció 

d’encaminar els trens de l’R11 a l’aeroport (en servei comercial) no s’ha 

considerat la millor solució per a les alternatives, en tractar-se d’una rotació 

massa rígida, a banda del fet que fora de les hores punta cal seguir oferint la 

màxima freqüència a l’aeroport però no necessàriament a l’R11, la qual cosa 

faria necessària la programació de serveis específics a l’aeroport, tot resultant 

en diversos tipus de material mòbil servint l’aeroport, fet que tampoc és 

desitjable. 

A part de la definició de serveis de cada línia, l’estudi d’alternatives també 

preveu la modificació d’altres aspectes de la xarxa de Rodalies enfocats a una 

millora del servei, per a les alternatives 1, 2, 3 i N. Totes poden considerar-se 

fàcilment aplicables a curt termini. 

Per una banda, es preveu la possibilitat d’utilitzar serveis regionals per realitzar 

desplaçaments dins la 1a corona tarifària per part de tots els usuaris de 

Rodalies, i així treure més rendiment de l’oferta d’aquestes circulacions dins de 

la 1a corona -on tenen una capçalera i, per tant, es van buidant- i contribuir a 

reduir el temps de viatge mitjà en cas d’haver de realitzar un transbordament 

entre línies de Rodalies o regionals dins de la 1a corona. En relació a aquesta 

qüestió, cal tenir en compte que actualment tampoc existeix cap control de 

títols de viatge als serveis regionals dins de la 1a corona. 

D’altra banda, s’han considerat modificacions en els accessos a 3 estacions de 

Barcelona: 



103 
 

• A Sant Andreu Comtal es preveu un accés nou a la banda est de les vies, 

a la cruïlla dels carrers de Sant Adrià i de Ferran Junoy, inexistent 

actualment, que s’obrirà amb la integració urbana del calaix de les vies 

on se situarà la nova estació en construcció, tal com es pot observar a la 

figura 5.6. 

 
Figura 5.6. Fragment del plànol d’emplaçament de la nova estació de Sant Andreu Comtal. 

Font: Proyecto de construcción de la nueva estación de Sant Andreu Comtal, Barcelona [53] 

 

• Al Clot – Aragó es compta amb la reobertura del vestíbul de l’extrem 

Sagrera de les andanes, actualment en desús (només presta servei com 

a sortida d’emergència), que permet comunicar les dues andanes també 

per aquest extrem i ubicar un accés a l’estació a la cruïlla entre els 

carrers d’Aragó i del Clot (figures 5.7 i 5.8). 
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Figura 5.7. Extrem Sagrera de l’andana de les vies 3 i 4 de l’estació del Clot – Aragó, on poden 

apreciar-se les escales de l’accés en desús i una unitat 449 fent excepcionalment un servei de 

l’R11 per la via 4 (23/10/2020). Font pròpia. 

 
Figura 5.8. Sortida d’emergència a la cruïlla entre els carrers d’Aragó i del Clot, que dona accés 

al vestíbul en desús de l’estació del Clot – Aragó. Font pròpia. 

• A l’estació de França es proposa l’obertura de dos accessos laterals al 

pati d’andanes, que permetin accedir-hi directament sense haver d’entrar 

pel vestíbul de l’edifici de l’estació -necessàriament des de l’accés 

principal del carrer del Marquès de l’Argentera o pel de l’aparcament del 

Pati de Carruatges. Tal com es mostra a les figures 5.9, 5.10 i 5.11, 
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l’accés lateral nord transcorreria l’actual vial d’ús restringit entre el 

passeig de la Circumval·lació i l’andana de les vies 14 i 15, per la 

capçalera de les vies 15-19, mentre que l’accés sud aprofitaria la porta ja 

existent a l’inici de la tanca que separa l’andana de la via 3 de l’espai 

urbà entre els carrers d’Ocata i del Doctor Aiguader. A l’alternativa N 

aquests accessos no tenen cap efecte sobre el sistema ferroviari, en 

preveure suprimir el servei a l’estació. 

 
Figura 5.9. Ubicació dels nous accessos proposats a les alternatives 1, 2 i 3 a l’estació de 

França. Font pròpia (sobre el mapa topogràfic 1:5000 i l’ortofoto 1:2.500 vigents de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya).  
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Figura 5.10. Accés d’ús restringit a l’estació de França des del passeig de la Circumval·lació. 

Font pròpia. 

 
Figura 5.11. Porta a l’inici de la tanca que separa l’andana de la via 3 de l’estació de França i 

l’espai urbà situat entre els carrers d’Ocata i del Doctor Aiguader. Font pròpia.  

Als mapes 1.1-1.5 (xarxa de transport confeccionada al programari SIG) de 

l’annex 1 es pot veure com queden reflectits els nous accessos esmentats a les 

estacions al graf utilitzat per a la valoració de les alternatives. 

5.3. Selecció dels objectius i criteris 

Per a l’estudi d’alternatives s’han fixat tres objectius generals, per als quals 

s’han tingut en compte un total de 7 criteris, que han de permetre apreciar els 

efectes que tindria sobre el servei cada decisió plantejada respecte l’estació de 
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França sobre el servei del sistema de Rodalies i sobre la mobilitat en un sentit 

més ampli.  

Els objectius giren al voltant de l’oferta i la compatibilitat del trànsit ferroviari, 

de l’impacte en el temps de viatge en transport públic i la permeabilitat urbana 

a l’entorn de l’estació de França: 

Oferta i compatibilitat del trànsit ferroviari 

L’objectiu pretén seleccionar l’alternativa que garanteixi una major oferta de 

serveis a la xarxa de Rodalies, d’acord amb les previsions de demanda, i que 

s’ajusti millor a la capacitat de la infraestructura ferroviària i promogui, doncs, 

la fiabilitat del sistema. 

Els criteris utilitzats són els següents: 

• Oferta en nombre de places (1) 

• Material mòbil necessari al corredor de l’R2 (2) 

• Vies d’estacionament a les capçaleres dels serveis al corredor de l’R2 i 

cisallaments necessaris (3) 

• Ús de la infraestructura de l’estació de França (4) 

• Disponibilitat de la infraestructura de l’estació de França (5) 

Impacte en el temps de viatge en transport públic 

Mitjançant la variació en el temps de viatge en transport públic a una sèrie de 

punts considerats «centralitats», partint de l’ús de la xarxa de Rodalies des dels 

corredors de l’R1 i de l’R2 sud, l’objectiu cerca l’alternativa que fa el conjunt de 

modes del transport públic més competitius i, així, promoure la mobilitat 

sostenible. 

Criteri utilitzat: 

• Temps de viatge per accedir als punts de centralitat de Barcelona i el seu 

entorn més immediat (6) 
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Permeabilitat urbana a l’entorn de l’estació de França 

L’objectiu sobre la permeabilitat urbana busca la millor alternativa per a 

l’estació de França des d’un punt de vista més local, en un entorn on es 

diagnostica una falta de continuïtat i connectivitat urbana i ecològica, i 

especialment valorar la magnitud relativa de cada actuació que es podria dur a 

terme. 

Criteri utilitzat: 

• Temps de recorregut a peu i en transport públic per travessar l’entorn de 

l’estació de França (7) 

5.4. Valoració de les alternatives 

5.4.1. Oferta i compatibilitat del trànsit ferroviari 

Oferta en nombre de places (1) 

És important optimitzar l’ús de la infraestructura de la xarxa de Rodalies per tal 

de donar la millor resposta a la creixent demanda del servei, raó per la qual és 

important tenir en compte l’oferta de servei que es proporciona als usuaris.  

Atès que les diverses alternatives proposen diferents esquemes de línies en el 

nucli central de la xarxa, amb repercussió a més d’un corredor, i la diferent 

tipologia de trens que s’utilitza en cada línia, per avaluar l’oferta del servei s’ha 

tingut en compte l’oferta total de places en hora punta pel conjunt dels dos 

túnels passants de la xarxa ferroviària convencional de Barcelona (𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), 

a la fi d’englobar la pràctica totalitat de l’oferta de la xarxa -en queden excloses 

les places de les línies R7 i R8, poc afectades per les alternatives del present 

estudi. En el cas de l’alternativa 3 s’ha considerat també l’oferta de la línia R1a, 

ja que a la pràctica el tram entre el Clot – Aragó i l’estació de França actuaria 

com un «tercer túnel». 

L’indicador de l’oferta total pels túnels de Barcelona s’expressa com: 

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =∑𝐶𝑘 · 𝑛𝑐𝑘
𝑘

 



109 
 

on 𝑘 és cada tipus de composició, 𝐶𝑘 és la capacitat en nombre de places total 

(entre persones dretes i assegudes) de cada tipus de composició i 𝑛𝑐𝑘 és el 

nombre de circulacions en hora punta per sentit de cadascun d’aquests. 

A més, amb la finalitat de prendre en consideració el «doble servei en una sola 

circulació» que ofereixen les línies passants, amb ambdues capçaleres fora del 

nucli central, s’ha definit un subcriteri que comptabilitzi l’oferta segons les 

circulacions per semilínia (𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠), el que és equivalent a duplicar el 

valor de l’oferta associada a les circulacions passants per sentit (𝑛𝑐𝑝𝑘). 

D’aquesta manera, es pretén posar en valor la importància d’optimitzar no 

només el material mòbil (que s’avalua segons el criteri 2), sinó també la 

capacitat de la infraestructura. 

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 =∑𝐶𝑘 · (𝑛𝑐𝑘 + 𝑛𝑐𝑝𝑘)

𝑘

 

En primer lloc s’ha definit el tipus de composicions de material mòbil associades 

a cada servei. L’assignació s’ha realitzat sota la premissa d’uniformitzar al 

màxim cada servei, amb l’objectiu que les variacions per coexistència de 

material mòbil de característiques diferents assignat a un mateix servei no 

distorsionin el resultat d’aquest indicador, i no pas de reflectir aquell material 

que podria assignar-se realment als serveis en funció de la disponibilitat 

d’unitats de cada sèrie. 

Així doncs, s’ha assignat el tipus de material mòbil més nou, de més capacitat i 

adaptat per a persones amb mobilitat reduïda existent actualment a la flota de 

Rodalies de Catalunya que pugui donar servei a cadascun dels serveis, atenent 

també les restriccions de la infraestructura i el confort apte per als serveis 

regionals i al Transpirinenc (serveis de l’R3 cap al Ripollès i la Cerdanya): 

unitats 447 regionalizades (amb l’interior adaptat a trajectes propis de serveis 

regionals respecte el confort per a serveis de rodalies inicial d’aquestes unitats 

abans de reformar), 449 i Civia 463 i 465 (de 3 i 5 mòduls respectivament), 

obviant per tant unitats àmpliament utilitzades en l’actualitat com les de les 

sèries 447 «no regionalitzades», 448, 450, 451 i 470, per la raó exposada més 

amunt. A la 5.2 es recull la informació bàsica d’interès per a aquest estudi de 
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les unitats considerades per als serveis de cada alternativa, i a la taula 5.3 les 

composicions assignades a cada servei plantejat en aquest estudi d’alternatives. 

Sèrie 
447 

regionalitzada 
449 

Civia 

463 

Civia 

465 

Núm. de 

places 

assegudes 

190 [54] 263 [55] 169 277 

Núm. de 

places 

dretes 

468 288 [55]  438 720 

Núm. de 

places total 
658 551 607 997 

Longitud en 

composició 

simple (m) 

75,99 98,97 65,55 98,05 

Seients 

aptes per a 

serveis 

regionals 

Sí Sí No No 

Imatges 

 
Exterior 

 
Interior 

 
Exterior 

Interior 

 
Exterior 

 
Interior 

Taula 5.2. Característiques bàsiques del material mòbil assignat a l’estudi. Font: Rodalies de 

Catalunya [30], referències citades i imatges pròpies.  
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Túnel Servei Composició 

Longitud 

de la 

composició 

(m) 

Places per 

composició 

Percentatge 

de l’oferta 

per 

composició 

Mitjana 

de 

places 

totals 

C. Aragó 

R2, 

R2Nord, 

R2Sud, R10 

Doble 465 196,10 1994 100% 1994 

R11 

Doble 449 197,94 1102 50% 

1209 Doble 447 

regionalitzades 
151,98 1316 50% 

R13, R14, 

R15, R16, 

R17 

Doble 449 197,94 1102 50% 

1209 
Doble 447 

regionalitzades 
151,98 1316 50% 

Pl. 

Catalunya 

R1 463+465 163,60 1604 100% 1604 

R3 

463+465 163,60 1604 66% 

1508 Doble 447 

regionalitzades 
151,98 1316 33% 

R4 463+465 163,60 1604 100% 1604 

Serveis 

addicionals 
463+465 163,60 1604 100% 1604 

Clot-

Estació 

de França 

R1a Doble 465 196,10 1994 100% 1994 

Taula 5.3. Composicions de material mòbil assignades a cada servei de les alternatives en 

estudi 

Com es pot apreciar a la taula 5.3, no s’ha tingut en compte cap material mòbil 

per a les línies R12 i RG1, per la poca rellevància de la seva freqüència en el si 

dels seus corredors (de les línies R4 i R1, respectivament). 

L’assignació de material mòbil als serveis que transcorren pel túnel de plaça 

Catalunya ve condicionada per una de les restriccions més significatives de la 

infraestructura de la xarxa de Rodalies, que és la longitud actual de les andanes 

de l’estació d’Arc de Triomf (170 metres). A causa d’aquesta restricció no hi 

poden circular dobles composicions d’unitats 465, les de màxima capacitat, fet 

que obliga a oferir com a mínim 390 places menys (gairebé un 20%) en cada 
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circulació, en cas que s’acabi optant per una composició de 463+465. La 

majoria d’estacions de la línia R3 i algunes estacions secundàries de les línies 

regionals també es veuen limitades per la longitud de les seves andanes de 160 

metres, raó per la qual s’assignen dobles composicions d’unitats 447 

regionalitzades a una part de l’oferta -atenent que no tots els serveis de l’R3 

poden assimilar-se a regionals, i que no tots els serveis regionals tenen parada 

a totes les estacions.  

La limitació a 10 km/h a l’extrem de l’estació de plaça Catalunya més proper a 

Arc de Triomf, a causa del gàlib del pont metàl·lic sobre la línia 3 del metro 

situat en aquest punt, fa que circulacions de composicions simples d’unitats 450 

o dobles de 451 tampoc siguin aconsellables per als serveis al túnel de plaça 

Catalunya, tot i mesurar menys de 170 metres de longitud i tenir capacitat per 

a més de 1.800 passatgers.  

En canvi, destaca la possibilitat d’assignar dobles composicions de Civia 465 a la 

línia R1a, amb capçalera sud a l’estació de França, pel fet de no transcórrer pel 

punt crític per a l’R1 que és l’estació d’Arc de Triomf. 

D’acord amb les composicions assignades a cada tipus de servei, l’oferta total 

per a cada una de les alternatives es recull a la taula 5.4. 
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Servei 

Mitjana de 

places/circ. 

(𝑪) 

Alternativa 

0 1 2 3 N 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄)

 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄)

 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄)

 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄)

 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄)

 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

R2, 

R2Nord, 

R2Sud, 

R10 

1994 8 15952 8 15952 6 11964 6 11964 6 11964 

R11 1209 2 2418 2 2418 2 2418 2 2418 2 2418 

R13, 

R14, 

R15, 

R16, R17 

1209 4 4836 4 4836 4 4836 4 4836 4 4836 

R1 1604 10 16040 10 16040 10 16040 8 12832 10 16040 

R3 1508 3 4524 3 4524 3 4524 3 4524 3 4524 

R4 1604 7 11228 7 11228 7 11228 7 11228 7 11228 

Serveis 

addicionals 

(pl. Cat.) 

1604 0 0 0 0 0 0 2 3208 0 0 

R1a 1994 0 0 0 0 0 0 2 3988 0 0 

Total de 

places/sentit/hora 

punta (𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊) 

54998 54998 51010 54998 51010 

Puntuació (𝒑𝒊
𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 100 100 0 100 0 

Taula 5.4. Oferta en nombre de circulacions i places ofertes per sentit en hora punta de cada 

servei per a cada alternativa. Elaboració pròpia. 
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La puntuació per al subcriteri de l’oferta total s’ha calculat de forma lineal, 

segons la següent expressió: 

𝑝𝑖
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚í𝑛
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚à𝑥 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚í𝑛

· 100 

Pel que fa al subcriteri de l’oferta de semilínies, a la taula 5.5 es recullen els 

valors obtinguts. Per al cas dels serveis addicionals pel túnel de plaça Catalunya 

de l’alternativa 3, s’ha considerat que són passants. 
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Servei 

Mitjana de 

places/circ. 

(𝑪) 

Alternativa 

0 1 2 3 N 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄
𝒑

) 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄
𝒑

) 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄
𝒑

) 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄
𝒑

) 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

C
IR

C
./

H
P

 (
𝒏
𝒄
𝒑

) 

P
L
A

C
E

S
/
H

P
 

R2, 

R2Nord, 

R2Sud, 

R10 

1994 12 23928 12 23928 10 19940 10 19940 10 19940 

R11 1209 2 2418 2 2418 4 4836 4 4836 4 4836 

R13, 

R14, 

R15, 

R16, R17 

1209 4 4836 4 4836 4 4836 4 4836 4 4836 

R1 1604 12 19248 12 19248 12 19248 10 16040 12 19248 

R3 1508 3 4524 3 4524 3 4524 3 4524 3 4524 

R4 1604 12 19248 12 19248 12 19248 12 19248 12 19248 

Serveis 

addicionals 

(pl. Cat.) 

1604 0 0 0 0 0 0 4 6416 0 0 

R1a 1994 0 0 0 0 0 0 2 3988 0 0 

Total de 

places/sentit/hora 

punta (𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍í𝒏𝒊𝒆𝒔𝒊) 

74202 74202 72632 79828 72632 

Puntuació (𝒑𝒊
𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍í𝒏𝒊𝒆𝒔) 21,8 21,8 0 100 0 

Taula 5.5. Oferta en nombre de circulacions i places ofertes de semilínies en hora punta de 

cada servei per a cada alternativa. Elaboració pròpia. 
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La puntuació del subcriteri de l’oferta de semilínies s’ha seguit una expressió 

homòloga a la de l’oferta total: 

𝑝𝑖
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 =

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠𝑖 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠𝑚í𝑛
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠𝑚à𝑥 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙ó𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑚í𝑛

· 100 

Finalment, per a la puntuació definitiva del criteri sobre l’oferta en nombre de 

places (𝑝𝑖,1), recollida a la taula 5.6, s’ha fet la mitjana aritmètica de les 

puntuacions dels dos subcriteris: 

𝑝𝑖,1 =
𝑝𝑖
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑝𝑖

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠

2
 

Alternativa (𝒊) 0 1 2 3 N 

Puntuació (𝒑𝒊,𝟏) 60,9 60,9 0 100 0 

Taula 5.6. Puntuació de cada alternativa segons el criteri d’oferta en nombre de places (𝑝𝑖,1). 

Elaboració pròpia. 

Material mòbil necessari al corredor de l’R2 (2) 

L’indicador sobre el material mòbil busca tenir en compte la quantitat d’unitats 

de tren necessàries per oferir els serveis plantejats per cada alternativa, amb 

l’objectiu d’optimitzar l’ús del material i fer compatible l’oferta proposada amb la 

disponibilitat d’unitats a la flota de Rodalies de Catalunya.  

Per tal d’obtenir un indicador que permeti, de nou, comparar entre alternatives i 

no pas determinar el precís nombre total d’unitats necessàries al parc mòbil, 

s’ha pres com a indicador el nombre d’unitats que és necessari que estiguin 

donant servei simultàniament durant l’hora punta. Si l’objectiu fos determinar el 

nombre d’unitats que han de formar el parc mòbil caldria tenir en compte, entre 

d’altres, els períodes necessaris de manteniment regular de les unitats (amb la 

corresponent ubicació dels tallers assignats a cada línia) i una previsió de 

possibles avaries. 

Amb la finalitat d’avaluar els serveis on la necessitat de material mòbil és més 

diferencial entre alternatives plantejades, s’ha tingut en compte únicament la 

dels serveis de Rodalies que transcorren pel corredor de l’R2, és a dir, excloent 

els serveis regionals i els de les línies de Rodalies de la resta de corredors. 
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Per determinar el número d’unitats de tren necessàries (𝑁𝑚,𝑖) en cada tipus de 

servei (𝑚) s’ha seguit l’expressió bàsica següent: 

𝑁𝑚,𝑖 =
𝑇𝑚,𝑖
𝐼𝑚,𝑖

 

on 𝐼𝑚,𝑖 és l’interval de pas del servei, que per a totes les alternatives és de 30 

minuts, i 𝑇𝑚,𝑖 és el temps que triga una unitat de tren a realitzar el cicle 

complet, és a dir, el temps que transcorre entre que un tren surt d’una 

capçalera determinada d’un servei i torna a fer-ho. El temps de cicle es pot 

descompondre en 4 etapes: el temps de recorregut entre la capçalera sud i la 

capçalera nord (𝑇𝑚,𝑖
𝑠𝑢𝑑−𝑛𝑜𝑟𝑑), el temps de recorregut del trajecte invers 

(𝑇𝑚,𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑑−𝑠𝑢𝑑) i el temps de rotació, és a dir, l’interval entre trajecte i trajecte que 

les unitats de tren romanen aturades a les capçaleres dels serveis (𝑇𝑚,𝑖
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑛𝑜𝑟𝑑 i 

𝑇𝑚,𝑖
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑢𝑑): 

𝑇𝑚,𝑖 = 𝑇𝑚,𝑖
𝑠𝑢𝑑−𝑛𝑜𝑟𝑑 + 𝑇𝑚,𝑖

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑛𝑜𝑟𝑑 + 𝑇𝑚,𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑑−𝑠𝑢𝑑 + 𝑇𝑚,𝑖

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑢𝑑 

Una de les condicions que s’ha imposat en l’elaboració de la malla ferroviària 

associada a cada alternativa ha estat que els temps de rotació, en ambdues 

capçaleres, siguin almenys de 5 minuts. Rotacions excessivament curtes 

dificulten el correcte relleu o descans dels maquinistes a les capçaleres i, en cas 

que un tren arribi amb retard a una capçalera, probablement propaga el retard 

al proper servei que s’hagi de realitzar amb la mateixa unitat de tren.  

Per altra banda, part del temps de rotació ve imposat per la freqüència del 

servei cadenciat a 30 minuts, que fixa en quins minuts determinats ha de sortir 

cada servei de les capçaleres: la freqüència proposada, el temps de recorregut 

entre capçaleres i el temps mínim de rotació fixat poden fer que un servei des 

d’una capçalera no sigui realitzat pel tren que ha arribat immediatament abans, 

sinó per l’anterior, fet que implica una major necessitat de material mòbil i de 

vies d’estacionament. En termes numèrics, això es tradueix en que el valor del 

temps de cicle ha d’ésser múltiple del valor de la freqüència. L’alternativa a 

aquesta restricció (assumint que no hi ha altres restriccions en la 

infraestructura com trams de via única) seria prescindir d’una freqüència 
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prefixada, i fer-la dependre del nombre d’unitats de tren donant servei i els 

temps de recorregut i de rotació mínima o que es decideixi fixar. 

A les taules 5.7, 5.8 i 5.9 es mostren els temps de cicle desglossats en etapes 

de cada tipus de servei segons les malles ferroviàries associades a cada 

alternativa: 

Servei (𝒎) 
𝑻𝒎
𝒔𝒖𝒅−𝒏𝒐𝒓𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó 𝒏𝒐𝒓𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒏𝒐𝒓𝒅−𝒔𝒖𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó 𝒔𝒖𝒅 

(min) 
𝑻𝒎 (min) 

St. Vicenç de 

Calders – 

Estació de 

França 

73 12 71 24 180 

Vilanova i la 

Geltrú – 

Estació de 

França 

56 32 53 9 150 

Castelldefels – 

Granollers 

Centre 

62 19 59 10 150 

Aeroport– St. 

Celoni 
77 9 77 17* 180 

Taula 5.7. Temps de cicle per etapes dels serveis de Rodalies al corredor de l’R2 associats a les 

alternatives 0 i 1. Elaboració pròpia. 

Servei (𝒎) 
𝑻𝒎
𝒔𝒖𝒅−𝒏𝒐𝒓𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó 𝒏𝒐𝒓𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒏𝒐𝒓𝒅−𝒔𝒖𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó 𝒔𝒖𝒅 

(min) 
𝑻𝒎 (min) 

St. Vicenç de 

Calders – 

Granollers 

Centre 

102 9 100 29 240 

Vilanova i la 

Geltrú – St. 

Celoni 

107 13 105 15 240 

Aeroport – St. 

Andreu 

Comtal 

34 30 32 24* 120 

Taula 5.8. Temps de cicle per etapes dels serveis de Rodalies al corredor de l’R2 associats a 

l’alternativa 2. Elaboració pròpia. 

 
*S’ha comptabilitzat com a 𝑇𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑢𝑑 tot el temps que transcorre entre que el tren entra al 

ramal de l’aeroport a la bifurcació Aeroport, realitza la rotació i torna a la bifurcació. Els temps 
de rotació reals considerats a l’estació de l’aeroport són de 12, 19 i 11 min, respectivament a 
les taules 5.7, 5.8 i 5.9. 
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Servei (𝒎) 
𝑻𝒎
𝒔𝒖𝒅−𝒏𝒐𝒓𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó 𝒏𝒐𝒓𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒏𝒐𝒓𝒅−𝒔𝒖𝒅 

(min) 

𝑻𝒎
𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó 𝒔𝒖𝒅 

(min) 
𝑻𝒎 (min) 

St. Vicenç de 

Calders – 

Granollers 

Centre 

102 17 100 21 240 

Vilanova i la 

Geltrú – St. 

Celoni 

107 21 105 7 240 

Aeroport – St. 

Andreu 

Comtal 

34 8 32 16* 90 

Taula 5.9. Temps de cicle per etapes dels serveis de Rodalies al corredor de l’R2 associats a les 

alternatives 3 i N. Elaboració pròpia. 

En el servei entre l’aeroport i Sant Andreu Comtal de les alternatives 2, 3 i N es 

queda reflectit l’efecte de la qüestió esmentada al voltant del temps mínim de 

rotació, la freqüència i el nombre d’unitats donant servei. Com es pot observar 

a la figura 5.12, a les alternatives 3 i N el servei entre l’aeroport i Sant Andreu 

Comtal es pot oferir amb 3 unitats de tren, ja que el temps entre la finalització 

d’un servei i l’inici del següent a les dues capçaleres és superior al temps mínim 

fixat per a les rotacions, de manera que quan un tren arriba a la capçalera de 

Sant Andreu Comtal, aquest mateix tren fa el servei següent cap a l’aeroport. 

En el cas de la capçalera de l’aeroport, és imprescindible que les rotacions 

siguin així a causa de la via única amb què compta l’estació, des que el 2015 es 

va suprimir la via 2 per ampliar les andanes. 

 

Figura 5.12. Fragment de la malla ferroviària del servei Aeroport - Sant Andreu Comtal per a les 

alternatives 3 i N. El servei de cada unitat de tren concreta s’ha representat d’un color diferent. 

Etapes del temps de cicle indicades per al tren de color groc (*es considera rotació sud tot el 

temps en el ramal d’accés a l’aeroport). Elaboració pròpia. 

En canvi, a la figura 5.13 es pot apreciar com la malla del servei entre l’aeroport 

i Sant Andreu Comtal de l’alternativa 2, a causa d’altres restriccions (com la 

𝑇𝑛𝑜𝑟𝑑−𝑠𝑢𝑑 𝑇𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑢𝑑∗ 𝑇𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑛𝑜𝑟𝑑 𝑇𝑠𝑢𝑑−𝑛𝑜𝑟𝑑 
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coordinació del cisallament a la bifurcació Aragó i l’espaiament entre serveis a 

cada semilínia), programa l’arribada dels trens a Sant Andreu Comtal al mateix 

minut que la sortida cap a l’aeroport. Com que una rotació de 0 minuts no és 

viable, el temps de rotació a la capçalera nord passa a ser de 30 minuts, la qual 

cosa incrementa el temps de cicle i obliga a disposar d’una unitat més de tren 

per realitzar el servei.  

 

Figura 5.13. Fragment de la malla ferroviària del servei Aeroport - Sant Andreu Comtal per a 

l’alternativa 2. El servei de cada unitat de tren concreta s’ha representat d’un color diferent (*es 

considera rotació sud tot el temps en el ramal d’accés a l’aeroport). Elaboració pròpia. 

Fruit d’aplicar l’expressió per al càlcul del nombre d’unitats de tren necessàries 

(𝑁𝑚,𝑖) per a cada tipus de servei, en resulten els valors de la taula 5.10. 

Serveis (𝒎) 
Núm. d’unitats de tren per alternativa (𝑵𝒎,𝒊) 

0 1 2 3 N 

St. Vicenç de Calders – 

Estació de França 
6 6 0 0 0 

St. Vicenç de Calders – 

Granollers Centre 
0 0 8 8 8 

Vilanova i la Geltrú – 

Estació de França 
5 5 0 0 0 

Vilanova i la Geltrú – 

St. Celoni 
0 0 8 8 8 

Castelldefels – 

Granollers Centre 
5 5 0 0 0 

Aeroport– St. Celoni 6 6 0 0 0 

Aeroport – St. Andreu 

Comtal 
0 0 4 3 3 

Total (𝑵𝒊) 22 22 20 19 19 

Puntuació (𝒑𝒊,𝟐) 0 0 66,7 100 100 

Taula 5.10. Número d’unitats de tren necessàries per realitzar els serveis plantejats a cada 

alternativa. Elaboració pròpia. 

𝑇𝑛𝑜𝑟𝑑−𝑠𝑢𝑑 𝑇𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑢𝑑∗ 𝑇𝑠𝑢𝑑−𝑛𝑜𝑟𝑑 𝑇𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑛𝑜𝑟𝑑 
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Per a cada alternativa s’ha sumat el nombre total d’unitats de tren necessàries i 

s’ha calculat la puntuació de forma lineal entre el millor i el pitjor resultat: 

𝑁𝑖 =∑𝑁𝑚,𝑖
𝑚

 

𝑝𝑖,2 =
𝑁𝑖 − 𝑁𝑚à𝑥
𝑁𝑚í𝑛 − 𝑁𝑚à𝑥

· 100 

A les taules 5.8 i 5.9 es podia veure com els temps de cicle dels dos serveis 

passants de les alternatives 2, 3 i N (St. Vicenç de Calders – Granollers Centre i 

Vilanova i la Geltrú – St. Celoni) queden equilibrats pel que fa a temps de cicle 

(de 240 minuts), fet que es tradueix en la quantitat de material a assignar a 

cada servei, major a la dels serveis actuals de l’R2Sud, amb la capçalera nord a 

l’estació de França. També és destacable l’impacte que té el fet que les 

alternatives 2, 3 i N aprofitin les rotacions dels serveis de l’R11 per servir les 

estacions entre Sants i Castelldefels, que fa que no es comptabilitzin unitats de 

Rodalies per completar l’oferta en aquest tram -com, en canvi, sí que es fa en 

el cas de les alternatives 0 i 1. 

Per acabar, sols resta esmentar que la conversió dels serveis actuals de l’R1 a 

R1a que l’alternativa 3 proposa no significaria necessàriament cap variació en 

les necessitats de material mòbil al conjunt del corredor de l’R1, en convertir 

serveis que probablement poden anar «aparellats» per la rotació en l’actualitat 

a la capçalera sud de l’Hospitalet. El fet d’escurçar la distància de recorregut 

podria implicar un estalvi en material mòbil a utilitzar, si bé l’estructura de 

l’oferta del corredor de l’R1 -amb el tram a partir d’Arenys de Mar en via única- 

és diferent, i els serveis addicionals pel túnel de plaça Catalunya sí que podrien 

implicar un augment de les unitats de tren necessàries. Per aquest conjunt de 

qüestions obertes, no s’ha tingut en compte la variació en la necessitat de 

material mòbil al corredor de l’R1. 
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Vies d’estacionament a les capçaleres dels serveis al corredor de l’R2 i 

cisallaments necessaris (3) 

El criteri sobre vies d’estacionament a les capçaleres dels serveis al corredor de 

l’R2 i cisallaments necessaris té per objecte avaluar les alternatives en funció de 

la seva adaptació a la infraestructura existent, que té els dos elements 

esmentats com a restriccions principals a l’hora de definir els serveis ferroviaris 

-en un corredor de via doble en la seva totalitat del tram considerat, a excepció 

del ramal de l’aeroport.  

Idealment, les capçaleres dels serveis haurien de comptar amb tantes vies 

d’apartat com rotacions simultànies sigui necessari dur-hi a terme, sense que 

accedir-hi signifiqui cisallar la via per on circulen serveis en sentit contrari, és a 

dir, interiors respecte les vies generals. 

A més, per evitar haver de programar circulacions en buit o serveis parcials a 

durant l’arrencada del servei a l’inici del dia, les estacions capçaleres haurien de 

tenir prou vies per estacionar-hi almenys la meitat d’unitats de tren del servei 

del qual són capçalera. La concentració dels estacionaments de les unitats de 

tren en poques capçaleres afavoreix la seva conservació -en poder focalitzar els 

esforços en els tancaments adequats per a aquestes estacions- i el seu 

manteniment i la fiabilitat del servei, si les capçaleres compten amb alguna 

base de manteniment i amb sobrades unitats de tren en cas de no 

funcionament d’alguna en el moment de l’arrencada. 

Per tal d’avaluar conjuntament la compatibilitat del servei amb les restriccions 

de la infraestructura, s’ha plantejat un indicador (𝐸𝐶𝑖) que comprèn tant les 

vies d’estacionament a les capçaleres (𝑞) com els cisallaments amb l’expressió 

següent: 

𝐸𝐶𝑖 =∑𝑣𝑖𝑒𝑠∗𝑞,𝑖
𝑞

=∑(𝑣𝑖𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑐𝑖𝑠.𝑞 + 𝑘
𝑐𝑖𝑠

𝑞,𝑖 · 𝑣𝑖𝑒𝑠
𝑎𝑚𝑏 𝑐𝑖𝑠.

𝑞,𝑖)

𝑞

 

On 𝑣𝑖𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑐𝑖𝑠.𝑞,𝑖 és el nombre total de vies d’una capçalera sense que accedir-

hi es provoqui un cisallament; 𝑣𝑖𝑒𝑠𝑎𝑚𝑏 𝑐𝑖𝑠.𝑞,𝑖 és el nombre total de vies d’una 

capçalera per accedir a les quals cal cisallar la via general en sentit contrari i 
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𝑣𝑖𝑒𝑠∗𝑞,𝑖 és el valor ponderat de vies de cada estació en funció dels cisallaments, 

per a cada alternativa. Només s’han considerat les vies amb andana de longitud 

mínima de 200 metres i que no formin part de línies d’altres corredors. 

El coeficient 𝑘𝑐𝑖𝑠𝑞,𝑖, que aquest estudi ha denominat «coeficient de 

cisallament», permet tenir en compte la rellevància dels cisallaments en relació 

a la globalitat dels serveis al corredor; d’aquesta manera, pren més importància 

un cisallament al nucli central de la xarxa, per on hi circula un major nombre de 

serveis, que un en un punt més perifèric. El coeficient de cisallament pot arribar 

a fer comptabilitzar una via d’estacionament com a mitja via en cas que els 

cisalli tota la resta de serveis. 

𝑘𝑐𝑖𝑠𝑞,𝑖 = (1 −
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑠𝑞,𝑖

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑖 − 1
· 0,5) 

A continuació, a les taules 5.12 a 5.15 s’exposen els valors obtinguts per a les 

capçaleres (reals) de cada alternativa, i a la taula 5.16 es resumeixen els valors 

de l’indicador 𝐸𝐶𝑖 i la puntuació de cada alternativa segons el criteri (𝑝𝑖,3). 

Prèviament, a la taula 5.11 es recullen els valors de 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑖 per a cada 

alternativa, que són el total de tipus de serveis diferents que circulen pel 

corredor segons cada alternativa. 

Alternativa 

(𝒊) 
0 1 2 3 N 

𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒊𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒔𝒊 7 7 6 6 6 

Taula 5.11. Valors del nombre de tipus de serveis diferents que circulen pel corredor de l’R2 per 

a cada alternativa 
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Estació (𝒒) 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒊𝒔𝒄𝒊𝒔𝒂𝒍𝒍𝒂𝒕𝒔𝒒,𝟎 𝒗𝒊𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒄𝒊𝒔.𝒒 𝒗𝒊𝒆𝒔𝒂𝒎𝒃 𝒄𝒊𝒔.𝒒,𝟎 𝒌𝒄𝒊𝒔𝒒,𝟎 𝒗𝒊𝒆𝒔∗𝒒,𝟎 

St. Vicenç de 

Calders 
3 1 0 0,79 1,00 

Vilanova i la 

Geltrú 
4 0 6 0,71 4,29 

Castelldefels 6 0 1 0,57 0,57 

Gavà 6 0 2 0,57 1,14 

El Prat de 

Llobregat 
7 0 2 0,50 1,00 

Bellvitge 7 1 0 0,50 1,00 

Sants 7 0 2 0,50 1,00 

Estació de França 3 0 13 0,79 10,21 

Granollers Centre 3 0 2 0,79 1,57 

Sant Celoni 2 0 3 0,86 2,57 

Taula 5.12. Valors obtinguts per al càlcul de l’indicador de vies d’estacionament i cisallaments a 

les capçaleres dels serveis de l’alternativa 0. Elaboració pròpia. 

Estació (𝒒) 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒊𝒔𝒄𝒊𝒔𝒂𝒍𝒍𝒂𝒕𝒔𝒒,𝟏 𝒗𝒊𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒄𝒊𝒔.𝒒 𝒗𝒊𝒆𝒔𝒂𝒎𝒃 𝒄𝒊𝒔.𝒒,𝟏 𝒌𝒄𝒊𝒔𝒒,𝟏 𝒗𝒊𝒆𝒔∗𝒒,𝟏 

St. Vicenç de 

Calders 
3 1 0 0,79 1,00 

Vilanova i la 

Geltrú 
4 0 6 0,71 4,29 

Castelldefels 6 0 1 0,57 0,57 

Gavà 6 0 2 0,57 1,14 

El Prat de 

Llobregat 
7 0 2 0,59 1,00 

Bellvitge 7 1 0 0,50 1,00 

Sants 7 0 2 0,50 1,00 

Estació de França 5 0 13 0,64 8,36 

Montcada 

bifurcació 
3 0 6 0,79 4,71 

Granollers Centre 3 0 2 0,79 1,57 

Sant Celoni 2 0 3 0,86 2,57 

Taula 5.13. Valors obtinguts per al càlcul de l’indicador de vies d’estacionament i cisallaments a 

les capçaleres dels serveis de l’alternativa 1. Elaboració pròpia. 
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Estació 

(𝒒) 
𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒊𝒔𝒄𝒊𝒔𝒂𝒍𝒍𝒂𝒕𝒔𝒒,𝟐 𝒗𝒊𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒄𝒊𝒔.𝒒 𝒗𝒊𝒆𝒔𝒂𝒎𝒃 𝒄𝒊𝒔.𝒒,𝟐 𝒌𝒄𝒊𝒔𝒒,𝟐 𝒗𝒊𝒆𝒔∗𝒒,𝟐 

St. Vicenç 

de Calders 
3 1 0 0,75 1,00 

Vilanova i la 

Geltrú 
4 0 6 0,67 4,00 

Castelldefels 5 0 1 0,58 0,58 

Estació de 

França 
4 0 13 0,67 8,67 

Sant Andreu 

Comtal 
4 2 0 0,67 2,00 

Granollers 

Centre 
3 0 2 0,75 1,50 

Sant Celoni 2 0 3 0,83 2,50 

Taula 5.14. Valors obtinguts per al càlcul de l’indicador de vies d’estacionament i cisallaments a 

les capçaleres dels serveis de l’alternativa 2. Elaboració pròpia. 

 

Estació 

(𝒒) 
𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒊𝒔𝒄𝒊𝒔𝒂𝒍𝒍𝒂𝒕𝒔𝒒,𝟑𝑵 𝒗𝒊𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒄𝒊𝒔.𝒒 𝒗𝒊𝒆𝒔𝒂𝒎𝒃 𝒄𝒊𝒔.𝒒,𝟑𝑵 𝒌𝒄𝒊𝒔𝒒,𝟑𝑵 𝒗𝒊𝒆𝒔∗𝒒,𝟑𝑵 

St. Vicenç 

de Calders 
3 1 0 0,75 1,00 

Vilanova i la 

Geltrú 
4 0 6 0,67 4,00 

Castelldefels 5 0 1 0,58 0,58 

Sant Andreu 

Comtal 
6 2 0 0,50 2,00 

Montcada 

bifurcació 
3 0 6 0,75 4,50 

Granollers 

Centre 
3 0 2 0,75 1,50 

Sant Celoni 2 0 3 0,83 2,50 

Taula 5.15. Valors obtinguts per al càlcul de l’indicador de vies d’estacionament i cisallaments a 

les capçaleres dels serveis de les alternatives 3 i N. Elaboració pròpia. 
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Alternativa (𝒊) 0 1 2 3 N 

𝑬𝑪𝒊 24,50 27,36 20,25 16,08 16,08 

Puntuació (𝒑𝒊,𝟑) 74,33 100 37,43 0 0 

Taula 5.16. Valors obtinguts de l’indicador de vies d’estacionament i cisallaments i puntuació 

corresponent del criteri per a les alternatives. Elaboració pròpia. 

Cal fer notar que no s’ha considerat incloure a l’estudi la capçalera de l’estació 

de l’aeroport. En primer lloc, perquè no significaria cap canvi en el valor de 

l’indicador, en ser una capçalera comuna a totes les alternatives i, a més, no 

generar cap cisallament per accedir-hi, ja que la bifurcació Aeroport compta 

amb salt de moltó. Tanmateix, a més, no es considera una capçalera gens 

aconsellable on estacionar unitats de tren més enllà del temps necessari per les 

rotacions del servei, en comptar amb únicament amb la via general, que 

quedaria inutilitzable en cas d’avaria en la unitat de tren estacionada -que 

l’estaria ocupant.  

Fent un repàs a la configuració de les estacions capçalera es pot veure com la 

majoria tenen característiques comunes, pròpies d’un sistema ferroviari no 

concebut  per a l’explotació òptima de les línies de Rodalies tal com es 

plantegen en l’actualitat. 

Per al cas de l’estació de Sant Vicenç de Calders (figura 5.14), situada al nucli 

urbà de Coma-ruga, s’ha tingut en compte una sola via, la 2, per a 

l’estacionament durant les rotacions, per accedir a la qual no és necessari 

cisallar cap via sempre i quan les circulacions de trens regionals del sud 

(provinents tant de Valls com de Tarragona) i de mercaderies s’encaminin per la 

via 4. Per a l’estacionament durant la nit i altres franges d’hores vall que es 

puguin establir, l’estació compta amb diverses vies d’apartat -que no s’han 

tingut en compte a l’estudi pel fet de no tenir andana, però comunes per a 

totes les alternatives. 
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Figura 5.14. Esquema de la configuració de les vies de l’estació de Sant Vicenç de Calders. 

Font: Trenscat.cat  

L’estació de Vilanova i la Geltrú (figura 5.15), capçalera de serveis per a totes 

les alternatives, és la que compta amb més vies d’apartat amb andanes -un 

total de 6- d’entre les estacions passants, si bé es genera un cisallament a la 

finalització del servei o a l’inici del següent en totes. A més, a Vilanova s’hi 

troben els tallers de RENFE, emplaçament que afavoreix la logística del 

manteniment de les unitats de material mòbil que realitzen serveis en aquesta 

estació, pel fet d’estar en una de les capçaleres principals.  

 
Figura 5.15. Esquema de la configuració de les vies de l’estació de Vilanova i la Geltrú. Font: 

Trenscat.cat 

A les estacions de Castelldefels, Gavà i del Prat de Llobregat té lloc el fet comú 

que totes les vies d’apartat són exteriors, fet que provoca de nou un cisallament 

a l’inici o al final de les rotacions, en un tram de la línia molt saturat i, per tant, 

altament problemàtic. Malgrat això, són gairebé les úniques vies d’apartat a 
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l’accés sud de Barcelona des d’aquest corredor, juntament amb la de Bellvitge -

l’única amb una via central d’apartat, sense necessitat de cisallar-, raó per la 

qual aquestes vies s’utilitzen actualment per a les rotacions dels serveis de l’R11 

que, per la seva durada, no poden realitzar-se en vies de l’estació de Sants. 

Aquesta és una situació que hauria de quedar resolta, a mig termini, amb els 

projectes de remodelació de l’estació de Castelldefels, l’estació tècnica del Prat 

de Llobregat i la quadruplicació de la via en aquest tram.  

En el cas de l’estació de Sants, recentment reconfigurada amb l’anomenat 

projecte «4+4», l’esquema de vies del corredor de l’R2 tampoc permet 

realitzar-hi rotacions -ni com a capçalera sud ni com a capçalera nord- sense 

cisallar la via general en sentit contrari, tal com es pot apreciar a la figura 5.16. 

La configuració anterior, amb la qual el corredor de l’R2 comptava amb una via 

més per sentit, tampoc ho permetia. 

 
Figura 5.16. Configuracions anterior i actual de les vies d’ample ibèric de l’estació de Sants (de 

color blau, les de la línia del corredor de l’R2). Font: Adif, 2021 [56]. 

Pel que fa a les capçaleres nord dels serveis, destaquen positivament els 

resultats de l’estació de França, en comptar amb un total de 13 vies amb 

andana, de les quals si bé la de la via 15 té només 180 metres de longitud útil, 

la de la via 3 en mesura 425 -característica que permet estacionar-hi dues 



129 
 

composicions de 200 metres. L’ampli feix de vies de l’estació -que augmenta a 

19 si es comptabilitzen les 6 vies mortes donades d’alta sense andanes- i els 

serveis tècnics de la terminal afavoreixen l’ús d’aquesta estació per a l’apartat 

de trens nocturn o en franges d’hora vall. 

No obstant, el nombre de vies ponderat per a l’estació de França (𝑣𝑖𝑒𝑠∗𝐸𝑑𝐹,𝑖) es 

veu notablement afectat pel cisallament que es produeix a la bifurcació Aragó 

quan un tren procedent de l’estació de França s’incorpora al túnel del carrer 

d’Aragó. A diferència dels cisallaments que es produeixen a la resta d’estacions 

analitzades, la majoria de les quals tenen vies d’apartat en ambdues bandes de 

la via i, per tant, es pot escollir programar el cisallament quan més convingui -a 

l’inici o al final del servei-, els cisallaments a la bifurcació Aragó forçosament 

són a l’inici dels serveis, fet que fa l’explotació encara menys flexible. Per 

visualitzar aquesta afectació en l’explotació del corredor ferroviari resulta 

interessant comparar el detall de les malles elaborades per a l’alternativa 2 

(figura 5.17) i per a les alternatives 3 i N (figura 5.18). En el primer cas, amb 

l’objectiu de minimitzar l’impacte del cisallament, s’opta per coordinar el pas 

dels serveis regionals del sud -amb capçalera a l’estació de França- al pas per la 

bifurcació Aragó, de tal manera que el pas del tren provinent de l’estació de 

França no obstrueixi el pas del tren que circuli per la via general, en sentit 

contrari, des de l’estació de Passeig de Gràcia, perquè aquest també es dirigeix 

cap al ramal d’accés a l’estació de França. En efecte, el pas dels trens regionals 

del sud per la bifurcació no fa esperar cap tren -circulant sense retard-, però sí 

que condiciona la confecció del conjunt de la malla i causa -junt amb altres 

restriccions a les capçaleres sud del Baix Llobregat-, per exemple, el fet que la 

rotació dels serveis de l’aeroport a Sant Andreu Comtal hagi de ser de 30 

minuts en iniciar-se i finalitzar-se un servei al mateix minut. En canvi, a la malla 

de les alternatives 3 i N –que disposen la capçalera nord dels serveis regionals 

del sud a Montcada bifurcació i, per tant, no es desvien a la bifurcació Aragó- la 

malla és més flexible i es pot elaborar en funció d’altres criteris -com el de 

planificar una rotació òptima dels serveis de l’aeroport a Sant Andreu Comtal.  
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Figura 5.17. Detall de la malla ferroviària plantejada per a l’alternativa 2. Font pròpia. 

 
Figura 5.18. Detall de la malla ferroviària plantejada per a les alternatives 3 i N. Font pròpia 

Seguint cap al nord però sense sortir del nucli central de la xarxa de Rodalies, 

algunes de les alternatives plantejades proposen utilitzar com a capçalera nord 

-comercial o real- d’alguns serveis les estacions de Sant Andreu Comtal i de 

Montcada bifurcació. 

En el cas de l’estació de Sant Andreu Comtal, per la qual segons l’escenari base 

del present estudi es considera la nova estació actualment amb les obres de 

construcció en execució, aquesta compta amb dues vies d’apartat interiors, 

configurades de tal manera que s’evitin cisallaments en les rotacions d’unitats 

de tren d’aquells serveis de què l’estació sigui capçalera, tal com es pot 

observar a la figura 5.19. Cal tenir present, malgrat això, que hi ha previst el 

projecte a mig termini de triplicació de la via entre la Sagrera i Mollet, pel que 

no seria òptim utilitzar més d’una via per a l’apartat de trens. A la figura 5.19 

també es pot apreciar l’accés als tallers ubicats prop de l’estació, les vies 

associades al qual també s’utilitzen actualment per a l’estacionament nocturn 

d’algunes unitats de tren dels serveis regionals. 



131 
 

 
Figura 5.19. Configuració futura de les vies de l’estació de Sant Andreu Comtal. Font: Proyecto 

Constructivo de la estación de Cercanías de Sant Andreu Comtal. Vía y electrificación, 2020 

[57]. 

Pel que fa a l’estació de Montcada bifurcació (figura 5.20), proposada per a la 

capçalera real dels serveis regionals del sud a les alternatives 1, 3 i N -que 

tindrien inici i final del servei comercial a Sant Andreu Comtal-, s’han quantificat 

en 6 les vies d’estacionament per a les rotacions d’aquests serveis -les actuals 

vies 4, 5, 6, 7, 8 i 9, per tal de no interferir el trànsit dels serveis de les línies 

que hi ofereixen servei comercial. Tanmateix, cal tenir en compte que les vies 

d’apartat esmentades també s’utilitzen actualment per a l’estacionament 

nocturn de trens de la línia R4, així com d’accés als tallers de RENFE ubicats en 

aquesta estació.  En contrapartida, les vies d’apartat mesuren més de 400 

metres, pel que s’hi podria estacionar més d’una composició de longitud 

màxima. En tractar-se d’una capçalera no comercial, s’han comptabilitzat també 

vies sense andana. 

 
Figura 5.20. Configuració actual de les vies de l’estació de Montcada bifurcació. Font: Adif, 2019 

[58]. 

Per accedir a l’estació de Montcada bifurcació des de Sant Andreu Comtal és 

necessari cisallar la via general en sentit Barcelona a la bifurcació de les Aigües, 
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per desviar-se cap al ramal de les Aigües, mentre no s’hagi realitzat el salt de 

moltó previst a l’actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030. No 

obstant, gràcies a no ser capçalera comercial dels serveis regionals del sud, el 

temps de parada a l’estació de Sant Andreu Comtal podria incrementar-se 

expressament per tal de programar el cisallament en un moment en què la via 

general cisallada estigui lliure, sempre que pogués utilitzar-se una de les vies 

d’apartat de Sant Andreu Comtal per a la parada dels serveis regionals del sud, 

malgrat a la figura 5.19 pot apreciar-se com no és un cisallament especialment 

conflictiu per als serveis proposats.  

En l’actualitat, diàriament un servei de l’R2 finalitza el seu trajecte comercial 

des de Castelldefels a Sant Andreu Comtal i prossegueix fins a Montcada 

bifurcació.  

Finalment, a Granollers Centre (figura 5.21) i Sant Celoni (figura 5.22) s’han 

comptabilitzat 2 i 3 vies per a l’estacionament respectivament, totes elles amb 

necessitat de cisallar la via general en sentit contrari. En el cas de Granollers, 

on coexisteixen dues vies mortes més amb andana de longitud inferior a 200 

metres i d’altres destinades a mercaderies, cal tenir en compte que també és 

capçalera de la línia R8. A Sant Celoni també hi ha la via 3, no comptabilitzada 

per tenir l’andana de longitud menor a 200 metres. 

 
Figura 5.21. Esquema de la configuració de les vies de l’estació de Granollers Centre. Font: 

Trenscat.cat 
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Figura 5.22. Esquema de la configuració de les vies de l’estació de Sant Celoni. Font: 

Trenscat.cat 

El nombre de vies a Granollers i Sant Celoni, insuficient per donar cabuda a la 

meitat del material mòbil per donar servei als serveis actuals dels quals són 

capçalera actualment bona part del dia, fa que algunes unitats estacionin 

durant la nit a Maçanet-Massanes o a l’estació de França i de forma majoritària 

a les capçaleres sud. Aquesta dinàmica es pot palpar als horaris actuals dels 

serveis de l’R2 i l’R2Nord, on hi ha alguns trajectes excepcionals en la cadència 

dels serveis del corredor entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú i 

Granollers Centre, Sant Celoni i Maçanet-Massanes o entre l’estació de França i 

l’Aeroport (figura 5.23), a l’arrencada i la finalització diària del servei. Els nous 

tallers previstos a Sant Celoni a l’actualització del Pla de Rodalies 2020-2030 

podrien contribuir a augmentar el nombre de vies d’estacionament a la part 

nord del corredor. 

 
Figura 5.23. Una unitat 450 estacionada a la via 10 de l’estació de França a l’espera d’iniciar el 

primer servei del dia al corredor de l’R2, a les 4:57 h, amb destinació a l’aeroport. Font pròpia. 
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Respecte les circulacions dels serveis de l’R1a plantejades a l’alternativa 3, cal 

dir que aquestes podrien suposar una millora a la xarxa, ja que alliberarien una 

via d’estacionament a l’Hospitalet de Llobregat durant el temps que els serveis 

concrets convertits a R1a de l’R1 realitzen la rotació, afavorint l’ús de les vies 2 

i 3 (que permeten no generar cisallaments) per a altres serveis amb capçalera a 

l’Hospitalet. No obstant, els serveis de l’R1a generen un cisallament a la 

bifurcació Glòries, tot i que només caldria coordinar-los amb els serveis del 

propi corredor (R1 i RG1).  

Ús de la infraestructura de l’estació de França (4) 

L’indicador sobre l’ús de la infraestructura de l’estació de França s’ha definit per 

posar en valor el profit que es treu de la infraestructura existent -el conjunt de 

l’estació i del ramal d’accés des de les bifurcacions Aragó i Glòries-, atenent que 

a aquesta encara li resta vida útil. En aquest sentit, seria desitjable amortitzar 

inversions dutes a terme els darrers anys a les instal·lacions com són, entre 

d’altres, el recrescut i canvi de paviment de les andanes per millorar-ne 

l’accessibilitat [59], la instal·lació de nous amortidors als topalls històrics de 

l’estació [60] i la instal·lació de senyals indicadors de sortida per als trens -que 

deixa de fer necessària la presència de factors de circulació [61].  

En el cas del ramal d’accés a l’estació de França, els últims 15 anys també s’han 

renovat i convertit a via en placa 1380 metres de via [62] i, en 1000 metres, 

s’hi ha instal·lat catenària rígida [63]. 

 
Figura 5.24. Senyals indicadors de sortida recent col·locats a l’andana de les vies 12 i 13 de 

l’estació de França. Font pròpia. 
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A banda dels projectes ja executats, destaca el projecte previst per a la 

rehabilitació integral de la marquesina que cobreix el pati d’andanes, amb un 

pressupost de gairebé 4 milions d’euros, l’execució del qual es va adjudicar a 

principis de 2022 [64]. 

 
Figura 5.25. Interior del pati d’andanes moll a causa del mal estat de la coberta. Font pròpia.  

Per tal de quantificar l’ús de la infraestructura de l’estació de França s’han 

tingut en compte les circulacions per hora i sentit (𝑛𝐸𝑑𝐹𝑖), en hora punta de dia 

feiner, que donen servei a l’estació segons cada alternativa, tal com queda 

reflectit a la taula 5.17. La puntuació s’ha realitzat atorgant la puntuació 

màxima a l’alternativa que més l’utilitza, la mínima a la que menys -que és 

òbviament l’alternativa N, de desmantellament de la infraestructura ferroviària 

de l’estació- i interpolant linealment la resta: 

Alternativa (𝒊) 0 1 2 3 N 

𝒏𝑬𝒅𝑭𝒊 8 4 4 2 0 

Puntuació (𝒑𝟒,𝒊) 100 50 50 25 0 

Taula 5.17. Circulacions comercials per hora i sentit en hora punta de dia feiner a l’estació de 

França i puntuació atorgada. Elaboració pròpia. 

𝑛𝐸𝑑𝐹𝑚í𝑛 =
𝑛𝐸𝑑𝐹𝑖  − 𝑛

𝐸𝑑𝐹
𝑚í𝑛

𝑛𝐸𝑑𝐹𝑚à𝑥 − 𝑛
𝐸𝑑𝐹

𝑚í𝑛
· 100 

Malgrat no es tingui en compte a l’indicador, ja que és un fet comú entre totes 

les alternatives -a excepció de l’N-, cal posar en valor l’ús esmentat 
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anteriorment de l’estació de França com a lloc d’estacionament nocturn 

d’unitats de tren, especialment quan el conjunt de la infraestructura de la xarxa 

de Rodalies no té prou capacitat per allotjar totes les unitats de tren a les 

estacions on tenen capçalera els serveis al llarg de la jornada, en especial a 

l’accés nord de Barcelona. Les vies de l’estació també donen suport als tallers 

de Sant Andreu Comtal, quan és necessari que unitats del parc mòbil hi vagin a 

fer manteniment. En cas d’implementar-se una línia des de l’aeroport amb 

capçalera nord a Sant Andreu Comtal, l’estació de França seria un emplaçament 

candidat per a estacionar les unitats de tren destinades al servei, tot realitzant 

els primers i últims serveis del dia des de l’estació de França o bé circulant en 

buit a través de les bifurcacions Glòries i Sagrera. Ocasionalment, també té es 

duu a terme l’estacionament nocturn de material mòbil de serveis de llarga 

distància (figura 5.26). 

 
Figura 5.26. Una unitat de la sèrie S-130 accedint a l’estació de França per a l’estacionament 

nocturn, a l’altura de la bifurcació Clot. Font pròpia. 

Disponibilitat de la infraestructura de l’estació de França (4) 

L’últim dels criteris per respondre a l’objectiu d’oferta i compatibilitat del trànsit 

ferroviari pren en consideració el fet de tenir la possibilitat d’utilitzar la 

infraestructura existent de l’estació de França i el ramal d’accés, més enllà de 

l’ús regular que se li doni i de l’amortització de les inversions que s’hi realitzin.  
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En els darrers anys, a causa d’obres a la xarxa de Rodalies hi ha hagut diverses 

afeccions per les quals s’ha hagut de tallar la circulació d’algun dels túnels de 

Barcelona, durant les quals l’estació de França ha esdevingut imprescindible per 

proveir les línies habitualment passants per Barcelona d’una capçalera sud, tot 

fent ús del tram entre la bifurcació Glòries i la bifurcació Clot. Alguns exemples 

d’aquestes afeccions van ser les obres d’instal·lació de catenària rígida al túnel 

del carrer d’Aragó, entre el desembre de 2008 i el gener de 2009 [65], durant 

les quals l’estació de França va ser capçalera sud dels serveis de l’R2Nord i dels 

serveis regionals cap a les comarques gironines; les obres de cobertura de 

l’accés sud de Sants, a l’agost del 2011, durant les quals l’estació de França va 

ser terminal de tots els serveis de l’R1 [66] o les recents obres per a la 

implementació de la configuració «4+4» a l’estació de Sants, que va fer que 

entre el 23 i el 25 d’octubre i entre el 19 i el 21 de desembre de 2020 l’estació 

de França fos terminal, respectivament, dels serveis de l’R11 (figura 5.26 i 5.7) 

i de l’R1 (figura 5.27) [67]. 

 

 
Figura 5.26. Afeccions al servei de l’R11 durant les obres del projecte 4+4 a l’estació de Sants 

entre el 23 i el 25 d’octubre de 2020. Font: Rodalies de Catalunya 
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Figura 5.27. Afeccions al servei de l’R1 durant les obres del projecte 4+4 a l’estació de Sants 

entre el 19 i el 21 de desembre de 2020. Font: Rodalies de Catalunya 

Dues actuacions a curt-mig al túnel de plaça Catalunya que podrien comportar 

talls de circulació i, per tant, necessitat d’utilitzar l’estació de França com a 

terminal són l’allargament de les andanes de l’estació d’Arc de Triomf i la 

substitució del pont metàl·lic subterrani sobre la L3 del Metro a plaça de 

Catalunya, així com posteriorment les de la ròtula de la Torrassa. 

La puntuació d’aquest criteri ha estat binària, amb l’atorgament de 0 punts a 

l’alternativa que preveu desmantellar la infraestructura ferroviària de l’estació 

de França i 100 a la resta (taula 5.18). 

Alternativa 

(𝒊) 
0 1 2 3 N 

𝒑𝟓,𝒊 100 100 100 100 0 

Taula 5.18. Puntuació de les alternatives segons el criteri de disponibilitat de la infraestructura 

ferroviària de l’estació de França. Elaboració pròpia. 

5.4.2. Impacte en el temps de viatge en transport públic  

Temps de viatge per accedir als punts de centralitat de Barcelona i el seu 

entorn més immediat (6) 

El criteri del temps de viatge per accedir als punts de centralitat de Barcelona i 

el seu entorn més immediat s’ha seleccionat pel fet de ser, probablement, el 

terme del cost generalitzat del transport (𝐶𝐺) més significatiu i dependent dels 
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efectes de les alternatives que es plantegen en aquest estudi. En l’expressió 

següent podem observar com el temps de viatge (𝑇) n’és una de les variables 

principals, monetitzada amb el paràmetre 𝛽𝑇 de valor percebut del temps per 

part de cada individu (variable en funció de les seves característiques 

socioeconòmiques i del motiu del desplaçament), malgrat es podrien considerar 

variables addicionals com la comoditat o la fiabilitat del servei: 

𝐶𝐺 = 𝛽𝑇𝑇 + 𝐶€ 

A l’hora de quantificar el temps de viatge, cal tenir en compte les diverses 

etapes dels desplaçaments en transport públic en la seva totalitat. Això inclou, 

per tant, no només el temps que transcorre mentre l’usuari és dins dels vehicles 

(𝐼𝑉𝑇𝑇, sigles provinents de l’expressió en anglès In vehicle Travel Time), sinó 

també el temps d’accés a la parada de transport públic d’inici del trajecte des 

de la localització d’origen (𝐴𝑜) i des de la parada de transport públic de 

finalització del trajecte fins la localització de destinació (𝐴𝑑) i el temps d’espera 

a la parada (𝑊). A més, en cas de realitzar un transbordament entre serveis de 

transport públic, cal tenir en compte el temps que es triga a recórrer la 

distància entre la parada d’un servei i l’altre (𝑇𝑇𝑅) i el temps d’espera a la 

parada de transbordament (𝑊𝑇𝑅).  

𝑇 = 𝐴𝑜 +𝑊 + 𝐼𝑉𝑇𝑇 + 𝐴𝑑 + (𝑇𝑇𝑅 +𝑊𝑇𝑅) 

Evidentment, els valors d’ 𝐼𝑉𝑇𝑇, 𝑇𝑇𝑅 i 𝑊𝑇𝑅 s’acumulen en augmentar el número 

de serveis de transport públic utilitzats en cada desplaçament. 

Per tal d’avaluar l’impacte en el temps de viatge de les alternatives que planteja 

el present estudi s’ha calculat 𝑇∗, el temps de viatge mitjà per accedir en 

Rodalies i transport públic urbà a una sèrie de punts de centralitat (𝑐) de la 

ciutat de Barcelona i el seu entorn més immediat, des de cada un dels 

corredors (𝑟) de Rodalies als quals es planteja que l’estació de França pugui 

donar servei: el corredors de costa de l’R1 (Maresme) i de l’R2 (sud del Baix 

Llobregat i Garraf, principalment). 

Els punts de centralitat utilitzats s’han extret dels centres urbans tradicionals i 

metropolitans recollits al Quadern de Directrius Urbanístiques sobre àrees de 
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centralitat i innovació del PDU Metropolità [68], dels quals s’han seleccionat els 

que es troben dins continu urbà edificat de Barcelona, el qual s’ha considerat 

com «el seu entorn més immediat», que alhora és l’àmbit d’influència de les 

variacions més significatives en l’esquema dels serveis de Rodalies plantejat per 

les alternatives. Els límits d’aquest continu es troben definits pel cinturó verd 

format pel Parc Agrari del Baix Llobregat, la serra de Collserola, la serralada de 

Marina i la discontinuïtat entre Badalona i Tiana i Montgat. En consonància, 

s’han pres en consideració les estacions de la xarxa de Rodalies ubicades en 

aquesta àrea. A la figura 5.28 es pot visualitzar la ubicació del conjunt de 92 

centralitats i 21 estacions, i a les taules 5.19 i 5.20 queden recollits els centres 

urbans tradicionals i metropolitans, respectivament, utilitzats a l’estudi. 

 
Figura 5.28. Ubicació de les centralitats (estrelles) i estacions de Rodalies estudiades a 

Barcelona i el seu entorn més immediat. Font pròpia (sobre el mapa topogràfic 1:250.000 i 

l’ortofoto 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 

Codi Denominació  Codi Denominació 

B_L1 Rambla del Poblenou  B_M01 Ciutat Vella 

B_L2 Rambla Prim  B_M02 Entorn Paral·lel 

B_L3 
Fabra i Puig - Mercat de 

la Mercè 
 B_M03 Diagonal - Maria Cristina 

B_L4 Sarrià  B_M04 Escola Industrial - Hospital Clínic 
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B_L5 Galvany  B_M05 Entorn Passeig de Gràcia 

B_L6 Les Corts  B_M06 Diagonal Ponent 

B_L7 Eix Sants  B_M07 Pl. Espanya - Montjuïc 

B_L8 Sant Antoni  B_M08 Port Vell 

B_L9 La Barceloneta  B_M09 Port Olímpic - Hospital del Mar 

B_L10 Dreta de l'Eixample  B_M10 Entorn Ciutadella 

B_L11 Esquerra de l'Eixample  B_M11 Pl. Universitat - UB 

B_L12 Sant Andreu  B_M12 Glòries - 22@ 

B_L13 Bon Pastor  B_M13 
Constel·lació d'equipaments Ronda 

de Dalt 

B_L14 Horta  B_M14 Platja de la Mar Bella 

B_L15 El Carmel  B_M15 
Sagrada Família i Hospital de Sant 

Pau 

B_L16 Fort Pienc  B_M16 Parc Güell - Parc dels Tres Turons 

B_L17 Nou Barris  B_M17 Port 

B_L18 Gràcia  B_M18 Vall d'Hebron / Mundet 

B_L19 Ciutat Meridiana  B_M19 CC Can Dragó 

B_L20 La Sagrada Família - Clot  B_M20 CC La Maquinista 

B_L21 El Putxet  B_M21 Estació de Sants 

B_L22 Sant Martí  B_M22 Mercabarna 

B_L23 El Guinardó  B_M23 Tibidabo 

B_L24 La Trinitat  
B-

SA_M1 
Diagonal - Fòrum 

B_L25 La Guineueta  Bd_M1 Ciutat del Bàsquet 

B_L26 Lesseps  Bd_M2 Montigalà 

B_L27 Pi i Margall  Bd_M3 Port de Badalona 

B_L28 La Sagrera  Bd_M4 Platja de Badalona 

Bd_L1 Badalona  Bd_M5 Can Ruti 

Bd_L2 El Pomar  Co_M1 Estadi de Cornellà / El Prat 

Bd_L3 La Salut  Co_M2 Entorn Corte Inglés - Can Mercader 

Bd_SA_L1 Badalona - Sant Adrià  Hp_M1 Pl. Europa - Fira 

Co_L1 Cornellà de Llobregat 1  Hp_M2 Hospital de Bellvitge 

Co_L2 Cornellà de Llobregat 2  P_Fl_Bss Parc Fluvial del Besòs 

Es_L1 Esplugues de Llobregat 1  P_Fl_LL Parc Fluvial del Llobregat 

Es_L2 Esplugues de Llobregat 2  Pr_M1 Carrefour Prat 

Es-Hp_L1 La Florida  Pr_M2 Platja del Prat 

Hp_L1 Collblanc  Pr_M3 Aeroport 
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Hp_L2 La Farga  SCG_M1 Recinte de Torribera 

Hp_L3 Santa Eulàlia  SJn_M1 Ciutat Esportiva Joan Gamper 

Hp_L4 Bellvitge  SJn_M2 TV3 - Hospital M. Broggi - Walden7 

Mc_L3 Vallbona  
Taula 5.20. Centres urbans metropolitans. 

Font: PDU AMB, 2017 

Pr_L1 El Prat de Llobregat    

SA_L1 Sant Adrià de Besòs    

SCG_L1 
Santa Coloma de 

Gramenet 
   

SCG_L2 Singuerlín    

SF_L1 Sant Feliu de Llobregat 1    

SF_L2 Sant Feliu de Llobregat 2    

SJn_L1 Sant Joan Despí 1    

SJn_L2 Sant Joan Despí 2    

SJt_L1 Sant Just Desvern    

Taula 5.19. Centres urbans tradicionals. Font: PDU AMB, 2017.  

Per al càlcul de 𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖 s’han tingut en compte només les parts de la cadena de 

transport que varien en funció de les alternatives plantejades: el temps mitjà 

d’espera dels serveis de Rodalies (𝑊), el temps a l’interior del tren (𝐼𝑉𝑇𝑇), el 

temps d’accés (𝐴𝑑)  a la centralitat des de l’estació de Rodalies (𝑞) on acabi el 

trajecte en tren i els possibles temps de transbordament (𝑇𝑇𝑅) i d’espera en el 

transbordament (𝑊𝑇𝑅). S’ha considerat només el desplaçament d’accés a les 

centralitats, encara que tots aquests desplaçaments tinguin, de forma 

generalitzada, un desplaçament de retorn, en el qual 𝐴𝑑 esdevingui 𝐴𝑜 (de la 

centralitat a l’estació de Rodalies), però de valor equivalent, i que a la seva 

vegada estarà compost pel conjunt d’etapes en cas d’utilitzar transport urbà. 

Així mateix, per a cada centralitat s’ha considerat el càlcul des de les estacions 

𝑞 més properes a les centralitats o amb correspondència cap a aquestes com a 

candidates. 
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𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖 = (𝑊𝑟,𝑞 + 𝐼𝑉𝑇𝑇𝑟,𝑞 + 𝐴𝑞→𝑐 + (𝑇𝑇𝑅 +𝑊𝑇𝑅))𝑖
 

Un cop obtinguts 𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖, s’ha pres el valor de temps menor entre estacions 

candidates, mín
𝑞
𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖, i s’ha realitzat la suma d’aquests valors per a totes les 

centralitats, ∑ (mín
𝑞
𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖)𝑐 , que és l’indicador que s’extreu per a la 

quantificació de l’impacte en el temps de viatge des de cada corredor, i 

s’assigna una puntuació (𝑝𝑟,𝑖) a cada alternativa segons la següent expressió -

amb màxima puntuació per al menor valor de temps de viatge: 

𝑝𝑟,𝑖 =

∑ (mín
𝑞
𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖)𝑐 − [∑ (mín

𝑞
𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖)𝑐 ]

𝑚à𝑥

[∑ (mín
𝑞
𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖)𝑐 ]

𝑚í𝑛

− [∑ (mín
𝑞
𝑇∗𝑐,𝑞,𝑟,𝑖)𝑐 ]

𝑚à𝑥

· 100 

Finalment, per tal d’extreure un sol valor de puntuació per al conjunt dels dos 

corredors (𝑝6,𝑖), es fa una mitjana ponderada segons el nombre de 

desplaçaments entre cada corredor i el Barcelonès pres de les dades sobre 

desplaçaments intercomarcals de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner del 2019 

(EMEF 2019) [69]. 

𝑝6,𝑖 = 𝑟𝑅1 · 𝑝𝑅1,𝑖 + 𝑟𝑅2 · 𝑝𝑅1,𝑖 

On 

𝑟𝑅1 =
𝐷𝑀𝑎𝑟𝑒𝑠𝑚𝑒

𝐷𝑀𝑎𝑟𝑒𝑠𝑚𝑒 + 𝐷𝐵𝑎𝑖𝑥 𝐿𝐿𝑜𝑏𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑑 + 𝐷𝐺𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓
= 0,44 

𝑟𝑅2 =
𝐷𝐵𝑎𝑖𝑥 𝐿𝐿𝑜𝑏𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑑 + 𝐷𝐺𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓

𝐷𝑀𝑎𝑟𝑒𝑠𝑚𝑒 + 𝐷𝐵𝑎𝑖𝑥 𝐿𝐿𝑜𝑏𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑑 + 𝐷𝐺𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓
= 0,56 

Per tal d’estimar la fracció de demanda dels municipis del sud del Baix Llobregat 

a l’àrea d’influència del corredor de l’R2 -i no dels de l’R4 i de FGC- s’ha pres la 

part proporcional de la població d’aquests municipis respecte la població total 

de la comarca. A la taula 5.20 queden recollides totes les dades utilitzades. 

Milers de desplaçaments Maresme-Barcelonès (EMEF 2019) 208 

Població al Baix Llobregat (h.) 

(Idescat, 2019) 

Castelldefels 67.004 

Gavà 46.771 
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Viladecans 66.611 

El Prat de Llobregat 64.599 

Begues 7.098 

Sant Climent de Llobregat 4.129 

Total àmbit R2 256.212 

Total comarcal 825.963 

Milers de desplaçaments  Baix Llobregat-Barcelonès (EMEF 

2019) 
725 

Proporció milers de desplaçaments  Baix Llobregat (R2)-

Barcelonès 
224,9 

Milers de desplaçaments Garraf-Barcelonès (EMEF 2019) 45 

Total milers de desplaçaments corredor R2Sud-Barcelonès 269,9 

Total milers de desplaçaments entre els dos corredors i el 

Barcelonès 
477,9 

Taula 5.20. Dades auxiliars utilitzades per a la ponderació de les puntuacions per corredor.  

El càlcul s’ha dut a terme amb les dades d’un dia feiner en hora punta. A 

continuació, s’explica el mètode de càlcul de cada etapa dels desplaçaments, els 

valors dels quals es troben recollits al full de càlcul de l’annex 3. 

Pel que fa als valors del temps d’espera (𝑊), s’ha partit de l’assumpció que la 

freqüència de pas de les circulacions és regular, és a dir, amb intervals de 

temps (�̅�) entre circulacions homogenis -que és un criteri que s’ha prioritzat en 

l’elaboració de les malles cadenciades-, i amb un flux continu d’arribada de 

passatgers a l’estació d’origen, pel que el temps mitjà d’espera esperat (𝐸(𝑊)) 

esdevé la meitat de l’interval entre circulacions: 

𝐸(𝑊) =
�̅�

2
 

On 

�̅� =
1

𝑁ú𝑚.  𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟/ℎ𝑜𝑟𝑎  
 

No obstant, és necessari sumar temps d’espera en aquelles estacions on no 

totes les circulacions del corredor hi tenen parada. En el cas del corredor de 

l’R2, un exemple és l’estació de Bellvitge, sense parada dels serveis regionals 
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del sud ni dels semi-directes des de Sant Vicenç de Calders, o bé estacions 

situades en ramals per on no totes les circulacions transcorren (per exemple, 

l’estació de França, també en el cas de l’R1a). Cal remarcar que l’estació a la 

qual es fa referència és la de destinació: el temps mitjà d’espera d’un tren amb 

parada a l’estació de destinació (les quals són les que s’han analitzat). Per 

preveure aquest temps d’espera addicional en algunes estacions, s’ha utilitzat la 

següent expressió: 

𝐸(𝑊) =
1

2 · 𝑁ú𝑚.𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/ℎ
+
𝑁ú𝑚.𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐. 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎/ℎ

𝑁ú𝑚.𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/ℎ
·
1

2
(

1

𝑁ú𝑚. 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐. 𝑎𝑚𝑏 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎/ℎ
+ 3) 

On el terme igual a 3 és el temps mínim que transcorre entre una circulació -

amb o sense parada- i la següent, i el número de circulacions total fa sempre 

referència a la totalitat del corredor, no del ramal on pugui estar situada una 

estació. 

Cal esmentar, també, que s’ha considerat un màxim de 2 circulacions per hora i 

sentit dels serveis regionals del sud, pel fet que la separació entre circulacions 

consecutives a l’inici de la cadència de cada mitja hora és mínima -la segona és 

un tren «a l’ombra» del primer. 

També en el cas del corredor de l’R2, a causa de la major oferta que hi ha a les 

poblacions del sud del Baix Llobregat respecte les de la resta de corredor més 

enllà de Castelldefels, el valor del temps d’espera esperat és la suma del 

corresponent a l’oferta des del Baix Llobregat sud i el corresponent al Garraf. 

𝐸(𝑊)𝑅2,𝑞,𝑖 = 𝑘𝐵𝑎𝑖𝑥 𝐿𝑙𝑜𝑏𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑑 · 𝐸(𝑊)𝑅2,𝑞,𝑖
𝐵𝑎𝑖𝑥 𝐿𝑙𝑜𝑏𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑑

+ 𝑘𝐺𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓 · 𝐸(𝑊)𝑅2,𝑞,𝑖
𝐺𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓

 

On 𝑞 és l’estació de destinació, 𝑘𝐵𝑎𝑖𝑥 𝐿𝑙𝑜𝑏𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑑 = 0,8 i 𝑘𝐺𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓 = 0,2 d’acord 

amb el pes dels milers de desplaçaments diaris intercomarcals en dia feiner 

recollits anteriorment a la taula 5.20. 

Pel que fa al temps d’espera mitjà en transbordaments (𝑊𝑇𝑅) s’ha utilitzat el 

mateix criteri:  

𝐸(𝑊)𝑝→𝑞,𝑖 =
1

𝑁ú𝑚.  𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝 𝑎 𝑞/ℎ𝑜𝑟𝑎  
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On 𝑝 és l’estació on es realitza el transbordament i 𝑞, l’estació de destinació. En 

aquests valors cal tenir en compte dos aspectes: 

• Al túnel de plaça Catalunya hi ha circulacions d’altres línies a part de les 

del corredor de l’R1, que també s’han tingut en compte (amb una 

disminució del temps d’espera en transbordament, conseqüentment). 

• El fet de permetre utilitzar els serveis regionals als usuaris de Rodalies 

dins de la zona 1, a les alternatives 1, 2, 3 i N, també ha fet reduir el 

temps mitjà d’espera en transbordament. 

El temps de transbordament (𝑇𝑇𝑅) entre serveis de Rodalies s’ha calculat tenint 

en compte la mitjana de la distància aproximada a recórrer entre l’andana d’un 

servei i l’altre (considerant com a punt d’inici els extrems d’un tren de 200 

metres de longitud i l’inici de l’andana del segon servei com a punt d’arribada), 

que en els casos que és la mateixa s’ha considerat igual a 0, a una velocitat 

mitjana a peu de 𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑢 = 5 𝑘𝑚/ℎ. És aquí on es pot observar la diferència de 

36 segons entre la situació de les alternatives 1, 2, 3 i N, en què es reobre el 

vestíbul del costat Sagrera de l’estació del Clot – Aragó, i la situació actual amb 

aquest vestíbul en desús (taula 5.21). En un estudi més detallat sobre la 

reobertura del vestíbul caldria tenir en compte, també, que la redistribució de 

fluxos de passatgers entre els dos accessos a les andanes faria la circulació més 

fluïda i, per tant, encara més ràpida. 

Transbordament 
Distància 

mínima (m) 

Distància 

màxima (m) 

Distància 

mitjana (m) 
𝑻𝑻𝑹 (min) 

Clot-Aragó entre 

vies 1/2 i 3/4  

(alt. 0) 

30 230 130 1,56 

Clot-Aragó entre 

vies 1/2 i 3/4 

(alt. 1, 2, 3 i N) 

30 130 80 0,96 

Taula 5.21. Comparativa dels temps de transbordament a l’estació de Clot – Aragó entre les 

alternatives. Elaboració pròpia. 

En relació als valors del temps dins dels trens (𝐼𝑉𝑇𝑇) s’ha pres el temps mitjà 

entre estacions que consta als horaris comercials dels serveis actuals de 
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Rodalies de Catalunya. En el cas del trajecte dels serveis de l’R1a entre el Clot – 

Aragó i l’estació de França de l’alternativa 3, s’ha considerat un temps mitjà de 

6,5 minuts, a partir dels horaris de la línia R11 durant l’afectació del 23 al 25 

d’octubre de 2020, en què tenia com a terminal l’estació de França. 

Finalment, per al càlcul del temps d’accés des de cada estació candidata, 𝐴𝑞→𝑐, 

s’ha pres l’itinerari més ràpid en transport públic urbà i a peu, a les 8:00 h del 

matí (hora punta), a partir de les dades obertes GTFS (General Transit Feed 

Specification) del dia 04/12/2020 (dia feiner) de la resta d’operadors de 

transport públic integrat a Barcelona i el seu entorn més immediat: TMB, FGC, 

TRAM i les línies d’autobús gestionades per l’AMB. En aquesta presa de dades 

s’ha prioritzat l’exhaustivitat -s’ha calculat l’itinerari més ràpid a les 8:00 h del 

4/12/2020 des de totes les estacions cap a totes les centralitats, generant un 

total de 1932 rutes per a cada alternativa (figura 5.29), que no pas la precisió 

en els valors mitjans de temps d’espera dels serveis de transport públic urbà -

es té en compte el valor absolut del temps d’espera, aleatori segons l’horari, a 

partir del moment d’arribar a la parada de transport públic- i de temps de 

transbordament quan els itineraris de transbordament no es fan per la via 

pública (a causa de la manca d’informació proporcionada pels operadors de 

transport i la coordinació entre aquests). De nou, la velocitat a peu considerada 

ha estat 𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑢 = 5 𝑘𝑚/ℎ. S’ha utilitzat programari de Sistemes d’Informació 

Geogràfica (SIG) per tal d’obtenir les rutes, així com els mapes que s’exposen 

més endavant, recollits a l’annex 1. 
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Figura 5.29. Visualització de les 1932 rutes entre les 21 estacions i les 92 centralitats 

considerades, per a les alternatives 1, 2 i 3. Font pròpia (sobre l’ortofoto 1:2.500 de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya). 

Als mapes 2.1 i 2.2 de l’annex 1 es poden apreciar les diferències en el 

recorregut de les rutes que surten des de l’estació de França cap al metro de 

Barceloneta entre l’alternativa 0 per una banda, i les alternatives 1, 2 i 3 per 

l’altra, en les quals es preveu l’obertura d’accessos laterals, que escurcen el 

recorregut. En efecte, tal com es representa als plànols 3.1, 3.2 i 3.3, mentre 

que amb l’alternativa 0 l’estació de França només és la que ofereix la ruta més 

ràpida des de l’estació per a 2 de les 92 centralitats (l’Entorn de la Ciutadella i 

el Port Vell), amb les alternatives 1, 2 i 3 s’hi sumen també les centralitats de la 

Barceloneta, del Port Olímpic – Hospital del Mar i de la platja de la Mar Bella -

les dues darreres, gràcies a l’escurçament de l’itinerari fins l’accés al metro de 

Barceloneta. 
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De forma més generalitzada, als mapes d’isòcrones 5.1 a 5.10 de l’annex 1 es 

pot veure la cobertura més immediata (aquells llocs on es pot accedir amb fins 

a 10 minuts a peu i en transport públic) d’algunes estacions rellevants de la 

xarxa: per una banda, les variacions entre alternatives de les estacions de Sant 

Andreu Comtal, del Clot – Aragó i de l’estació de França; per altra banda, 

l’àmplia cobertura des d’estacions centrals com Passeig de Gràcia o Plaça 

Catalunya, un fet a tenir en compte en especial en referència a l’estació de 

França, forçosament capçalera de serveis i amb una freqüència de serveis 

menor en totes les alternatives plantejades: mentre els serveis de Rodalies 

entre Passeig de Gràcia i l’estació de França, segons l’horari comercial, ronden 

els 10 minuts (𝐼𝑉𝑇𝑇), es pot veure com en menys de 10 minuts a peu i en 

transport públic es pot arribar al metro de Barceloneta, molt a prop, des de 

Passeig de Gràcia (figura 5.30). 

 
Figura 5.30. Fragment del mapa 5.8 de l’annex 1, en el qual s’indica la cobertura el 10 minuts a 

peu i en transport públic des de l’estació de Passeig de Gràcia (de color groc, cobertura entre 8 

i 10 minuts). Font pròpia (sobre l’ortofoto 1:2.500 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya). 
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Un cop presentada la metodologia de càlcul, a la taula 5.22 a continuació es 

reprodueixen els resultats obtinguts per a cada alternativa, amb les 

corresponents puntuacions i la mitjana ponderada entre corredors. 

Alternativa (𝒊) 0 1 2 3 N 

Temps 

acumulat per 

corredor (min) 

∑(𝐦í𝐧
𝒒
𝑻∗𝒄,𝒒,𝒓,𝒊)

𝒄

 

𝒓 = 𝒓𝑹𝟏 3453,71 3445,31 3445,31 3494,99 3440,79 

𝒓 = 𝒓𝑹𝟐 3670,79 3650,77 3625,14 3622,22 3625,14 

Puntuació per 

corredor (𝒑𝒓,𝒊) 

𝒑𝑹𝟏,𝒊 76,16 91,67 91,67 0,00 100,00 

𝒑𝑹𝟐,𝒊 0,00 41,22 93,98 100,00 93,98 

Puntuació total (𝒑𝟔,𝒊) 33,15 63,18 92,98 56,48 96,60 

Taula 5.22. Valors del temps acumulat per accedir a les centralitats per cada corredor i 

puntuació obtinguda per cada alternativa. Elaboració pròpia. 

Per tal de tenir una representació més nítida de l’impacte en el temps de viatge 

de les diverses alternatives, s’han elaborat una sèrie de mapes d’isòcrones a 

partir, en primer lloc, del temps de viatge que transcorre des de l’entrada al 

conjunt d’estacions estudiades des de cada corredor: des de Badalona en el cas 

del corredor de l’R1 i des del Prat de Llobregat en el cas del corredor de l’R2, 

comptabilitzant també el temps mitjà d’espera associat a cada estació, de 

manera anàloga al càlcul de l’indicador anteriorment, així com el temps de 

recorregut i d’espera en possibles transbordaments entre serveis de Rodalies. 

Un cop obtinguts els temps associats a l’arribada a cadascuna de les 21 

estacions, amb el programari SIG i les dades GTFS dels operadors de transport 

(a excepció de Rodalies, ja comptabilitzat prèviament) s’ha calculat l’àrea de 

servei des de cada estació en intervals de 10 minuts, que s’han superposat de 

tal manera que acabi figurant al mapa el temps mínim d’accés (tenint en 

compte les diverses etapes del desplaçament) a cada zona del continu urbà 

considerat. 

De l’observació qualitativa dels mapes 4.9 a 4.12 de l’annex 1, referents al 

corredor de l’R2, es poden extreure tres conclusions principals: 
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• La parada dels serveis regionals del sud i la possibilitat d’utilitzar-los en 

la zona 1 a les alternatives 1, 2, 3 i N fa que la cobertura al sud-oest de 

l’Hospitalet augmenti. 

• Els serveis passants de l’R2 de les alternatives 2, 3 i N fan augmentar 

significativament la cobertura del servei al Barcelonès Nord. 

• La cobertura a l’entorn de l’estació de França no varia pràcticament gens 

entre els mapes de cada alternativa, cosa que és molt simptomàtica  del 

fet que l’entorn de l’estació amb el temps mínim de viatge no està cobert 

amb el servei de l’estació de França, sinó per part d’altres estacions com 

Passeig de Gràcia. 

Quant als mapes 4.1 a 4.8 de l’annex 1, relatius al corredor de l’R1 per a les 

alternatives de l’estudi, la diferència més substancial es troba a l’alternativa 3, 

que a causa del desviament de part de l’oferta de l’R1 cap a l’estació de França 

(R1a) perd cobertura a la meitat oest de Barcelona, fins i tot en zones properes 

a la pròpia Estació de França (molt probablement més ben servit per part de les 

estacions d’Arc de Triomf i de Plaça Catalunya). 

A la vista dels resultats, per tal d’avaluar més en profunditat l’efecte de l’ús de 

l’estació de França com a capçalera dels serveis del corredor de l’R1, s’ha 

plantejat un seguit de 3 supòsits d’explotació del corredor, que no formen part 

de les alternatives de l’estudi per la major necessitat de material mòbil o bé el 

previsible pitjor resultat, i s’han representat en mapes d’isòcrones. 

En primer lloc, s’ha plantejat invertir els serveis proposats per a l’R1 i l’R1a a 

l’alternativa 3, és a dir, amb 8 circulacions per hora i sentit en hora punta de 

dia feiner amb capçalera sud a l’estació de França i les 2 circulacions per hora i 

sentit passants, amb capçalera a Molins de Rei, amb l’addició de 8 serveis per 

hora i sentit pel túnel de plaça Catalunya provinents del túnel de l’avinguda 

Meridiana. El mapa 4.5 mostra com la cobertura d’aquesta alternativa empitjora 

encara més la de l’alternativa 3 a la meitat oest de Barcelona, sense que ni 

l’entorn de l’estació de França pràcticament millori. Evidentment, sí que 

milloraria la cobertura dels serveis de l’R3 i R4 (i altres que es poguessin 
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definir) que augmentarien la freqüència al túnel de plaça Catalunya, però a 

costa de l’empitjorament significatiu del corredor de l’R1. 

El segon supòsit planteja mantenir el servei actual de l’R1 al túnel de plaça 

Catalunya i, alhora, crear 5 serveis nous per hora i sentit amb capçalera sud a 

l’estació de França, resultant un total de 15 circulacions per hora i sentit en 

hora punta de dia feiner (un augment del 50% de l’oferta actual). 

Operativament, aquest supòsit significaria saturar la circulació a l’entorn de la 

bifurcació Glòries, on cada servei amb destinació a l’estació de França provoca 

un cisallament. Al mapa 4.6 es pot observar com mentre la part oest de 

Barcelona gairebé no es veu afectada respecte la situació actual, a la part est 

(especialment beneficiada per l’augment de la freqüència a les estacions de 

Badalona, Sant Adrià de Besòs i del Clot – Aragó, tram en el qual en el futur 

obrirà la nova estació de la Sagrera) la cobertura creix, sense necessitat d’haver 

hagut d’ocupar més solcs del túnel de plaça Catalunya. 

Per acabar, s’ha estudiat un tercer supòsit en el qual la línia R1 s’explota amb la 

màxima freqüència possible, assimilable a un servei de metro, amb 20 

circulacions per hora i sentit en hora punta de dia feiner, encaminant-ne 2 per 

hora i sentit cap al túnel de plaça Catalunya fins a Molins de Rei i, tota la resta, 

a l’estació de França; és a dir, un servei d’explotació gairebé independent de la 

resta de la xarxa de Rodalies, que permetria alliberar 8 solcs per hora i sentit al 

túnel de plaça Catalunya sense necessitat de dur a terme cap obra a la 

infraestructura. El mapa 4.7 mostra com, respecte la situació actual i el segon 

d’aquests supòsits, hi ha una disminució de cobertura a partir de l’Esquerra de 

l’Eixample, però en contrapartida amplia encara més que l’anterior supòsit la 

cobertura a la meitat est i nord de la ciutat. 

5.4.3. Permeabilitat urbana a l’entorn de l’estació de França 

Temps de recorregut a peu i en transport públic per travessar l’entorn de 

l’estació de França (7) 

Amb la finalitat de quantificar la contribució de cada alternativa a la millora de 

la permeabilitat urbana a l’entorn de l’estació de França, s’ha pres el temps de 

recorregut a peu i en transport públic per travessar-lo, un indicador directe de 
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la connectivitat entre costats del conjunt de l’estació de França, la seva platja 

de vies i també de les infraestructures i instal·lacions que ocupen els terrenys 

adjacents: la Ronda Litoral i el zoo. Com menor sigui la distància del recorregut 

a fer, i per tant el temps que cal dedicar-hi, millor es valora cada alternativa. 

Atenent les mancances analitzades en la planificació estratègica i les 

oportunitats per estructurar el territori urbà que traça l’Avanç del PDU de l’AMB, 

s’ha considerat mesurar la permeabilitat urbana al llarg de dos eixos: 

• Permeabilitat transversal al feix de vies de l’estació de França, prenent 

com a punts de referència a banda i banda l’estàtua de Prim, al parc de 

la Ciutadella, i l’inici de la rampa de l’estructura de formigó existent al 

parc de la Barceloneta. Aquest eix respon al lema de «connectar la 

Ciutadella al mar». 

• Permeabilitat longitudinal respecte el recinte de la platja de vies de 

l’estació de França -si bé l’eix també té una petita component 

transversal. Els punts de referència considerats són les estacions de 

metro de Barceloneta i de Ciutadella | Vila Olímpica. Aquest eix posa en 

valor l’estructura urbana definida a l’Avanç del PDU a l’entorn del parc de 

la Ciutadella, on es defineix el cinturó litoral com a avinguda 

metropolitana, l’avinguda Meridiana com a avinguda metropolitana i eix 

verd estructurant i el carrer de la Marina com a carrer metropolità; que 

hi traça, en definitiva, una cruïlla en les vies estructurants de la 

metròpoli. A la banda de Ciutadella | Vila Olímpica hi ha, a més, un 

centre generador d’activitat important com el campus de la Universitat 

Pompeu Fabra. 

D’acord amb el marc temporal del present estudi d’alternatives -a curt termini-, 

el supòsit que s’ha fet pel que fa a l’alternativa N de desmantellament de la 

infraestructura ferroviària en termes de connectivitat ha estat el d’habilitar 

itineraris rectes en els eixos principals a través del recinte ocupat actualment 

per la platja de vies de l’estació de França, tal com es mostra a la figura 5.31. 
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Figura 5.31. Fragment del mapa 1.2 de l’annex 1, en el qual es poden veure els itineraris 

traçats per a la connectivitat de l’alternativa N a través del recinte de la platja de vies actual de 

l’estació de França (de color rosa). Font pròpia (sobre l’ortofoto 1:2.500 de l’Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya). 

Als mapes 6.1 a 6.3 i 6.5 a 6.7 de l’annex 1 es mostra l’itinerari més curt a peu 

d’acord amb els vials disponibles en cada alternativa -les alternatives 1, 2, 3 i N 

afegeixen els accessos laterals de l’estació de França i l’alternativa N, les 

connexions a través de la platja de vies-, calculat a partir del programari SIG. 

Els valors obtinguts en termes de distància (𝑑𝑇
𝑎 𝑝𝑒𝑢

𝑖
 i 𝑑𝐿

𝑎 𝑝𝑒𝑢
𝑖
) i de temps 

(𝑡𝑇
𝑎 𝑝𝑒𝑢

𝑖
 i 𝑡𝐿

𝑎 𝑝𝑒𝑢
𝑖
), a una velocitat a peu de 𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑢 = 5 𝑘𝑚/ℎ s’exposen a la 

taula 5.23. Els recorreguts de millors alternatives per a cada direcció es 

mostren també a les figures 5.32 i 5.33. 
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Alternativa (𝒊) 0 1, 2 i 3 N 

Permeabilitat 

transversal 

𝒅𝑻
𝒂 𝒑𝒆𝒖

𝒊 

(m) 
1280,62 1190,96 1190,96 

𝒕𝑻
𝒂 𝒑𝒆𝒖

𝒊 

(min) 
15,37 14,29 14,29 

Permeabilitat 

longitudinal 

𝒅𝑳
𝒂 𝒑𝒆𝒖

𝒊 

(m) 
1109,27 1109,27 910,90 

𝒕𝑳
𝒂 𝒑𝒆𝒖

𝒊 

(min) 
13,31 13,31 10,93 

Taula 5.23. Valors de la distància i el temps de recorregut dels itineraris transversal i 

longitudinal per a cada alternativa. Elaboració pròpia. 

 
Figura 5.32. Itinerari transversal de les alternatives 1, 2, 3 i N. Font pròpia. 

 
Figura 5.33. Itinerari longitudinal de l’alternativa N. Font pròpia. 
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Pel que fa la connectivitat en transport públic, aquesta només s’ha tingut en 

compte per a l’avaluació de la permeabilitat longitudinal, atès que l’itinerari en 

transport públic que es podria fer per a la connexió transversal (agafant la línia 

D20 o 59 de bus a Pla de Palau i baixant a la platja de la Barceloneta) es 

considera massa poc competitiu amb el que es pot realitzar a peu, a banda de 

poc intuïtiu per al potencial de mobilitat entre banda i banda del feix de vies -

perquè, de fet, el Pla de Palau ja se situa al mateix costat que el parc de la 

Barceloneta respecte les vies. 

Per tant, 𝑡𝑇
𝑎 𝑝𝑒𝑢

𝑖
= 𝑡𝑇𝑖. 

Per a la permeabilitat longitudinal s’han tingut en compte dos itineraris en 

transport públic: en bus (línies 59 i D20) i en metro (L4). 

A la taula 5.24 es mostren els itineraris considerats en cada línia de bus i les 

dades relatives als temps de cada etapa del desplaçament: interval de pas en 

hora punta (𝐻𝐻𝑃), temps dins del vehicle (𝐼𝑉𝑇𝑇) i temps d’accés a la zona on 

s’ubiquen els accessos a l’estació de metro de Ciutadella | Vila Olímpica 

(𝐴𝐶𝑖𝑢𝑡.|𝑉.𝑂𝑙.), atès que alguns itineraris en bus no disposen de parada allà sinó que 

cal caminar uns 380 metres. 
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Sentit Línia 
Parada 

d’inici 

Parada 

final 

𝑯𝑯𝑷 

(min) 

𝑰𝑽𝑻𝑻 

(min) 

𝑨𝑪𝒊𝒖𝒕.|𝑽.𝑶𝒍. 

(min) 

Ciutadella | 

Vila Olímpica 

59 
Pla de Palau 

(1476) 

Av. Litoral – 

Trelawny 

(413) 

4,5 10 4,5 

D20 
Pla de Palau 

(1476) 

Av. Litoral – 

Trelawny 

(413) 

3 8 4,5 

Barceloneta 

59 
Vila Olímpica 

(915) 

Pla de Palau 

– Pl. Pau 

Vila (1164) 

4,5 12 0 

D20 

Trelawny - 

Av Litoral 

(1788) 

Pla de Palau 

– Pl. Pau 

Vila (1164) 

3 9 4,5 

Taula 5.24. Itineraris considerats amb les línies 59 i D20 de bus i temps associat a les etapes 

dels desplaçaments. Elaboració pròpia amb dades de TMB [70]. 

Per tal d’extreure un sol valor de les dues línies, s’ha calculat el temps mitjà 

d’espera del conjunt (𝐸(𝑊)50+𝐷20), a partir del càlcul del nombre total 

d’autobusos de les dues línies que recorren l’itinerari durant una hora (𝑁59+𝐷20): 

𝑁59+𝐷20 = 𝑁59 + 𝑁𝐷20 =
60 𝑚𝑖𝑛

𝐻59
+
60 𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐷20
= 6,67 + 10 = 16,67 𝑏𝑢𝑠𝑜𝑠/ℎ 

𝐸(𝑊)50+𝐷20 =
1

2

60 𝑚𝑖𝑛

𝑁59+𝐷20
= 1,80 𝑚𝑖𝑛 

D’acord amb la contribució del nombre de busos de cada línia al total, s’han 

definit els següents coeficients, a utilitzar per ponderar els temps de 

desplaçament en bus: 

𝑘59 =
𝑁59

𝑁59+𝐷20
= 0,4 

𝑘𝐷20 =
𝑁𝐷20
𝑁59+𝐷20

= 0,6 
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Aleshores,  

𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 𝐸(𝑊)50+𝐷20 + 𝑘59 (𝐼𝑉𝑇𝑇59
𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 + 𝐴𝐶𝑖𝑢𝑡.|𝑉.𝑂𝑙.59

𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡)

+ 𝑘𝐷20 (𝐼𝑉𝑇𝑇𝐷20
𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 + 𝐴𝐶𝑖𝑢𝑡.|𝑉.𝑂𝑙.𝐷20

𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡) 

D’on s’obtenen com a resultats 𝑡𝑏𝑢𝑠
𝐶𝑖𝑢𝑡.|𝑉.𝑂𝑙. = 15,1 𝑚𝑖𝑛 i 𝑡𝑏𝑢𝑠

𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎 =

14,7 𝑚𝑖𝑛. Fent la mitjana d’aquests valors, s’obté 𝑡𝐿
𝑏𝑢𝑠 = 14,9 𝑚𝑖𝑛. 

En metro, s’ha tingut en compte el temps aproximat d’accés a les andanes des 

del carrer (𝐴𝑀(𝐶𝑖𝑢𝑡.|𝑉.𝑂𝑙.) = 1 𝑚𝑖𝑛 50 𝑠 = 1,83 𝑚𝑖𝑛; 𝐴𝑀(𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎) = 1 𝑚𝑖𝑛), 

l’interval de pas en hora punta (𝐻𝐻𝑃𝐿4 = 3 𝑚𝑖𝑛 51 𝑠 = 3,85 𝑚𝑖𝑛, d’on es pot 

extreure 𝐸(𝑊)𝐿4 =
1

2
𝐻𝐻𝑃𝐿4 = 1,93 𝑚𝑖𝑛) i els temps de recorregut a l’interior dels 

vehicles (𝐼𝑉𝑇𝑇𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡), extret de les dades GTFS de TMB: 

𝐼𝑉𝑇𝑇𝐿4
𝐶𝑖𝑢𝑡.|𝑉.𝑂𝑙. = 1 𝑚𝑖𝑛 41 𝑠 = 1,68 𝑚𝑖𝑛 

𝐼𝑉𝑇𝑇𝐿4
𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1 𝑚𝑖𝑛 37 𝑠 = 1,62 𝑚𝑖𝑛 

Del conjunt de dades, se n’obté el temps total mitjà en metro, 𝑡𝐿
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜: 

𝑡𝐿
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝐴𝑀(𝐶𝑖𝑢𝑡.|𝑉.𝑂𝑙.) + 𝐴𝑀(𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎) + 𝐸(𝑊)𝐿4 +

𝐼𝑉𝑇𝑇𝐿4
𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝐼𝑉𝑇𝑇𝐿4

𝐶𝑖𝑢𝑡.|𝑉.𝑂𝑙.

2
= 6,41 𝑚𝑖𝑛 

En obtenir el metro un valor clarament menor que el bus, el temps en transport 

públic que es considera definitivament és el del metro: 

𝑡𝐿
𝑏𝑢𝑠 > 𝑡𝐿

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  ⇒ 𝑡𝐿
𝑡𝑝 = 𝑡𝐿

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

A partir dels valors de temps de recorregut en l’itinerari longitudinal a peu i en 

transport públic, se’n fa la mitjana per obtenir un nou valor 𝑡𝐿𝑖, els valors del 

qual queden recollits a la taula 5.25: 

𝑡𝐿𝑖 =
𝑡𝐿
𝑎 𝑝𝑒𝑢

𝑖
+ 𝑡𝐿

𝑡𝑝

2
 

Alternativa (𝒊) 0 1, 2 i 3 N 

𝒕𝑳𝒊 (min) 9,86 9,86 8,67 

Taula 5.25. Valors de temps considerat per a la permeabilitat longitudinal. Elaboració pròpia. 
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Finalment, s’ha realitzat la mitjana aritmètica dels valors dels temps respecte la 

permeabilitat transversal i longitudinal, de la que en resulta l’indicador 𝑡𝑖 que 

s’ha tingut en compte per a la puntuació del criteri (𝑝7,𝑖), tal com es recull a la 

taula 5.26. 

𝑡𝑖 =
𝑡𝑇𝑖 + 𝑡𝐿𝑖

2
 

𝑝7,𝑖 =
𝑡𝑖 − 𝑡𝑖𝑚à𝑥

𝑡𝑖𝑚í𝑛 − 𝑡𝑖𝑚à𝑥
· 100 

Alternativa (𝒊) 0 1, 2 i 3 N 

𝒕𝒊 (min) 12,61 12,08 11,48 

Puntuació (𝒑𝟕,𝒊) 0 47,48 100 

Taula 5.26. Valors de temps resultants per al criteri de recorregut a peu i en transport públic 

per travessar l’entorn de l’estació de França i puntuació corresponent. Elaboració pròpia. 

A la pràctica, el fet d’haver considerat el valor del temps de recorregut en 

transport públic, equivalent per a totes les alternatives, per a la permeabilitat 

longitudinal, ha fet restar-li pes en certa manera al temps de recorregut 

longitudinal a peu. Efectivament, però, d’aquesta manera s’aconsegueix tenir en 

compte l’existència d’una alternativa competitiva i intuïtiva en transport públic 

per a la permeabilitat longitudinal, a diferència de la transversal. 

Respecte els valor dels resultats de la permeabilitat a peu, destaquen 

especialment dos aspectes: 

• L’estalvi de més d’un minut (aprox. el 7%) en l’itinerari transversal, 

gràcies a l’obertura de l’accés lateral sud de l’estació de França, en el cas 

de les alternatives 1, 2, 3 i N, que permet escurçar el camí a través de 

l’interior de l’estació de França. 

• L’idèntic resultat entre les alternatives 1, 2 i 3 i N, que demostra que 

encara que s’obrissin itineraris de connexió a través del recinte de la 

platja de vies de l’estació de França, un cop desmantellat, per si sols no 

aportarien cap millora a la connexió de la Ciutadella amb el parc de la 

Barceloneta i el mar, per la presència de 2 barreres que persistirien: el 

zoo i la Ronda Litoral. En canvi, les connexions a través del recinte de la 
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platja de vies sí que possibiliten el millor itinerari longitudinal, per a 

l’alternativa N. 

Més enllà de la puntuació obtinguda per part de cada criteri, amb l’objectiu de 

valorar la rellevància de les millores a curt termini que s’han plantejat a les 

alternatives, s’ha aprofundit en l’estudi de la permeabilitat amb la consideració 

de noves connexions que podrien obrir-se a mig o llarg termini a l’entorn de 

l’estació de França: 

• Soterrament de les vies de l’estació de França: 

Amb l’objectiu de fer possibles les connexions proposades a l’alternativa N, 

malgrat s’han demostrat insuficients per millorar la permeabilitat transversal, 

hom podria proposar el soterrament de la platja de vies de l’estació de França. 

A banda de tractar-se d’una quantiosa inversió que hauria de respondre a un 

servei ferroviari consolidat a llarg termini de l’estació i que impediria que 

l’estacionament fos al pati d’andanes actual, hi ha un condicionant que 

dificultaria molt aquesta actuació: el pas des col·lectors de la Ciutadella i de 

Ciutat Vella, que desemboquen a l’espigó de Ginebra, que creuen 

transversalment la platja de vies. A més, també significaria un obstacle del 

túnel de la L4 del metro. A les figures 5.34 i 5.35 es pot observar el traçat dels 

túnels i les obres de construcció del col·lector de Ciutat Vella. 
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Figura 5.34. Plànol del subsol a l’entorn de l’estació de França. Font: Vinyes Ballbé, 2015 [71].  

 
Figura 5.35. Obres de construcció del col·lector soterrat de Ciutat Vella, durant la dècada de 

1980. Font: Barcelona. Metròpolis Mediterrània, 1989 [72]. 
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• Pas inferior sota les vies de l’estació de França: 

Descartada l’opció del soterrament de les vies, una altra possibilitat és 

l’obertura d’un pas inferior per sota. De nou, es tracta d’una actuació que 

hauria de respondre a un servei ferroviari consolidat a llarg termini de l’estació. 

Pel que fa a la permeabilitat, un pas inferior -transversal- a les vies no 

aconseguiria generar un itinerari millor que els preexistents per a la 

permeabilitat transversal. Per altra banda, un pas inferior concebut per donar 

servei a les andanes situades entre vies no seria factible a causa de l’estreta 

amplada (figura 5.36) amb què acaben aquestes a la sortida en corba de 

l’estació de França, ni molt menys per a la instal·lació d’ascensors per fer 

accessible el pas. 

 
Figura 5.36. Estreta amplada al final de les andanes a la corba de sortida de l’estació de França. 

Font pròpia. 

• Viaducte entre els parcs de la Ciutadella i de la Barceloneta: 

La construcció d’un viaducte a l’entorn de l’estació de França planteja 

avantatges respecte les obres subterrànies (menor cost, no interferències amb 

altres serveis, etc.), tot i que pot tenir un cert impacte visual -si bé des del qual 

també es podrien guanyar noves perspectives visuals del conjunt arquitectònic 

de l’estació de França. A partir de les mancances de les alternatives plantejades 

per millorar significativament la permeabilitat urbana a l’entorn de l’estació i de 

la preexistència de l’inici del viaducte començat a construir abans dels Jocs 

Olímpics, s’ha proposat per a l’estudi la represa de la continuació d’aquest 
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viaducte fins l’interior de l’actual recinte del Zoo de Barcelona, a la plaça circular 

situada davant del restaurant, on acaba el passeig arbrat continuació del 

passeig de Lluís Companys a partir de l’estàtua de Prim. El viaducte travessaria, 

doncs, la Ronda Litoral -amb el ramal de la sortida 22 i el de l’entrada 22 en 

sentit Besòs, per un punt en què el primer dels quals passa elevat sobre el 

segon-, els dos vials del carrer del Doctor Aiguader, la platja de vies de l’estació 

de França i el passeig de la Circumval·lació. Per tal de connectar-lo millor a 

l’entorn, s’han plantejat accessos al viaducte també des de la vorera del carrer 

Doctor Aiguader adjacent a la platja de vies de l’estació de França (a banda i 

banda) i des del passeig de la Circumval·lació (a la banda dreta, mirant al Zoo). 

A les figures 5.37 a 5.41 es reflecteix la ubicació del viaducte estudiat i es 

mostren imatges dels indrets per on transcorreria, així com un fragment del 

plànol de les instal·lacions del Zoo de Barcelona segons el seu pla estratègic, on 

es pot veure que el viaducte acabaria sobre les actuals instal·lacions del pavelló 

dels dofins, el qual ha de desaparèixer a curt termini segons el mateix pla, i 

s’instal·laria una zona de maneig al seu lloc. 

 
Figura 5.37. Fragment del mapa 1.2 de l’annex 1, en el qual es pot veure traçat el viaducte 

estudiat i les corresponents connexions (de color turquesa). Font pròpia. 
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Figura 5.38. Secció de la Ronda Litoral, amb l’accés de la sortida 22 en sentit Besòs 

sobreelevada, sobre la qual transcorreria el viaducte. Font pròpia. 

 
Figura 5.39. Entorn del passeig de la Circumval·lació per on passaria el viaducte, amb un accés 

des de la vorera per la banda de la Vila Olímpica. Font pròpia. 

 
Figura 5.40. Entorn al qual el viaducte tindria l’extrem a la Ciutadella, davant del restaurant, 

provinent de l’emplaçament on actualment hi ha el pavelló dels dofins. Font: Google Maps. 



165 
 

 
Figura 5.41. Fragment del plànol d’instal·lacions del Pla estratègic del Zoo de Barcelona. El 

núm. 07 correspon a restaurant i el 13, a zona de maneig. Font: Pla Estratègic del Zoo, 2019.  

L’arribada del viaducte, d’accés lliure, a l’interior de l’actual recinte del zoo, 

obligaria a alliberar almenys la prolongació del passeig de Lluís Companys fins 

al viaducte, modificant el recinte del zoo, amb la possibilitat d’obrir al públic un 

accés des del passeig de la Circumval·lació entre els actuals edificis d’Aquarama 

i del restaurant. 

Un cop definit el traçat del viaducte, s’han computat els itineraris que 

prèviament s’han calculat per a l’avaluació de les alternatives, per tal de 

conèixer-ne el resultat. Els itineraris resultants es reprodueixen a les figures 

5.42 i 5.43, així com també als mapes 6.4 i 6.8 de l’annex 1. A la taula 5.27 

queden recollits els valors en termes de distància i temps de recorregut a peu 

en les dues direccions, l’indicador 𝑡𝑣𝑖𝑎𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒 i la puntuació que obtindria 

interpolant linealment els resultats obtinguts amb els de les alternatives de 

l’estudi. 



166 
 

 
Figura 5.42. Itinerari transversal a l’entorn de l’estació de França a través del viaducte. Font 

pròpia. 

 
Figura 5.43. Itinerari longitudinal a l’entorn de l’estació de França a través del viaducte. Font 

pròpia. 

 

𝑡𝑣𝑖𝑎𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒 =
𝑡𝑇𝑣𝑖𝑎𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒 + 𝑡𝐿𝑣𝑖𝑎𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒

2
 

 

𝑝7,𝑣𝑖𝑎𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒 =
𝑡𝑣𝑖𝑎𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒 − 𝑡𝑖𝑚à𝑥
𝑡𝑖𝑚í𝑛 − 𝑡𝑖𝑚à𝑥

· 100 
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𝒅𝑻𝒗𝒊𝒂𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆 (m) 725,92 

𝒕𝑻
𝒂 𝒑𝒆𝒖

𝒗𝒊𝒂𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆 = 𝒕𝑻𝒗𝒊𝒂𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆 (min) 8,71 

𝒅𝑳𝒗𝒊𝒂𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆 (m) 985,16 

𝒕𝑳
𝒂 𝒑𝒆𝒖

𝒗𝒊𝒂𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆 (min) 11,82 

𝒕𝑳𝒗𝒊𝒂𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆 (min) 9,12 

𝒕𝒗𝒊𝒂𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆 (min) 
8,91 

 

𝒑𝟕,𝒗𝒊𝒂𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆 326,6 

Taula 5.27. Valors de temps resultants corresponents a la hipòtesi del viaducte per als itineraris 

per avaluar el temps de recorregut per travessar l’entorn de l’estació de França i puntuació. 

Elaboració pròpia. 

Com es pot veure, els valors en distància i temps per a la connectivitat 

transversal són substancialment menors que els obtinguts a les alternatives 

estudiades, amb una reducció del 43,3% respecte els valors de la situació 

actual, i de l’11,2% respecte la situació actual de l’itinerari longitudinal a peu.  

• Perllongament de la línia T4 del Trambesòs 

Malgrat no figuri en el planejament d’infraestructures vigent, s’ha fet una 

aproximació del temps 𝑡𝐿
𝑡𝑟𝑎𝑚𝑣𝑖𝑎 per realitzar el desplaçament corresponent a 

l’avaluació de la permeabilitat longitudinal en el supòsit que la línia T4 del 

tramvia fos prolongada almenys fins l’estació de França, per veure’n l’efectivitat 

i comparar-la amb el metro. 

𝑡𝐿
𝑡𝑟𝑎𝑚𝑣𝑖𝑎 = 𝐴𝑀(𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎)→𝑇4 + 𝐸(𝑊)𝑇4 + 𝐼𝑉𝑇𝑇𝑇4 

S’aproxima en 500 metres la distància entre l’accés al metro de Barceloneta i 

l’estació de tramvia de l’estació de França, pel que amb 𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑢 = 5 𝑘𝑚/ℎ 

aleshores 𝐴𝑀(𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎)→𝑇4 =
500 𝑚

5 𝑘𝑚/ℎ
= 6 𝑚𝑖𝑛. 

Per calcular el temps d’espera mitjà s’ha utilitzat la freqüència en hora punta de 

la línia T4, que és de 𝐻𝑇4 = 8 𝑚𝑖𝑛: 

𝐸(𝑊)𝑇4 =
1

2
𝐻𝑇4 = 4 𝑚𝑖𝑛 
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Només amb aquestes components del temps 𝑡𝐿
𝑡𝑟𝑎𝑚𝑣𝑖𝑎, ja es pot veure que 

seria superior al de l’itinerari en metro. 

En qualsevol cas, tenint en compte el recorregut entre les estacions tramviàries 

de Ciutadella | Vila Olímpica i de l’estació de França, proper als 740 metres de 

longitud i en el que esdevindria un dels trams més corbats de la xarxa, el valor 

del temps dins del vehicle (𝐼𝑉𝑇𝑇𝑇4) difícilment baixaria dels 2 minuts (a partir 

de l’observació d’altres trams similars de la xarxa).  

5.5. Matriu de valoració d’alternatives 

Del càlcul de la puntuació amb base 100 de cada un dels indicadors per a cada 

criteri (𝑝𝑖,𝑗) en resulta la matriu de valoració de les alternatives, que servirà de 

base per a l’aplicació de coeficients de ponderació variables per tal de 

seleccionar la millor alternativa. 

Els valors de l’esmentada matriu s’exposen a la taula 5.28. 

Alternatives 

(𝒊) 

Criteris (𝒋) 

OFERTA 
MATERIAL 

MÒBIL 
ESTAC. I 
CISALL. 

ÚS DE LA 
INFR. 

DISP. DE 
LA INFR. 

TEMPS 
VIATGE 

PERM. 
URBANA 

0 60,9 0,0 74,6 100,0 100,0 33,1 0,0 

1 60,9 0,0 100,0 50,0 100,0 63,2 47,5 

2 0,0 66,7 37,0 50,0 100,0 93,0 47,5 

3 100,0 100,0 0,0 25,0 100,0 56,5 47,5 

N 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 96,6 100,0 

Taula 5.28. Puntuació de les alternatives segons cada criteri (𝑝𝑖,𝑗). Elaboració pròpia. 

5.6. Selecció de l’alternativa 

Amb la base de la matriu de valoració d’alternatives, el mètode PATTERN 

s’aplica tot assignant coeficients de ponderació 𝑐𝑗,𝑛 variables a la puntuació 

obtinguda per les alternatives 𝑖 segons cada criteri 𝑗 per a obtenir-ne l’Índex de 

Pertinença (𝐼𝑃𝑖,𝑛). Per tal d’evitar subjectivitat en la selecció de la millor 

alternativa i, alhora, realitzar un anàlisi de sensibilitat, els coeficients de 

ponderació varien en dècimes d’unitat i s’apliquen amb totes les combinacions 𝑛 

possibles, sota la condició que la seva suma sigui sempre la unitat.  
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{
 
 
 

 
 
 𝐼𝑃𝑖,𝑛 =∑𝑐𝑗,𝑛 · 𝑝𝑖,𝑗

7

𝑗=1

𝑐𝑗,𝑛 ∈ {0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0}

∑𝑐𝑗,𝑛 = 1,0

7

𝑗=1

 

 

D’aquesta manera, l’IP pot considerar-se com la probabilitat que una alternativa 

satisfaci els objectius, segons els criteris establerts, d’acord amb una 

determinada combinació de coeficients de ponderació de criteris.  

Per als 𝑗 = 7 criteris que es tenen en compte a l’anàlisi i la variació en dècimes 

d’unitat dels coeficients de ponderació, han resultat un total de 8008 

combinacions diferents. Per a cada una de les combinacions, s’ha pres com a 

«alternativa seleccionada» la que obté un IP més alt, de manera que s’ha 

considerat definitivament com la millor alternativa de l’estudi la que ha estat 

seleccionada més cops.  

En aquells casos de combinacions de factors de ponderació en què l’IP més alt 

fos comú en més d’una alternativa, s’han comptabilitzat parcialment com a 

seleccionades totes les alternatives que el tinguessin. A tall d’exemple, si amb 

una determinada combinació de coeficients de ponderació l’IP de dues 

alternatives és el mateix i és el que té el valor més alt entre els IP de totes les 

alternatives, s’han comptabilitzat com a 0,5 cops seleccionades ambdues 

alternatives. En casos de triple empat entre IP més alt s’han comptabilitzat com 

a 0,33 cops seleccionades les tres alternatives, i en casos de quàdruple empat, 

com a 0,25 cops seleccionades les quatre alternatives. 
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Alt. 

(𝒊) 

Criteris (𝒋) Núm. de 

cops 

seleccionada 

(%) 

OFERTA 
MATERIAL 

MÒBIL 

ESTAC. 
I 

CISALL. 

ÚS DE 
LA 

INFR. 

DISP. 
DE LA 
INFR. 

TEMPS 
VIATGE 

PERM. 
URBANA 

0 60,9 0,0 74,7 100,0 100,0 33,1 0,0 
1141,08 

(14,25 %) 

1 60,9 0,0 100,0 50,0 100,0 63,2 47,5 
2115,75 

(26,42 %) 

2 0,0 66,7 37,0 50,0 100,0 93,0 47,5 
998,08 

(12,46 %) 

3 100,0 100,0 0,0 25,0 100,0 56,5 47,5 
2659,08 

(33,21 %) 

N 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 96,6 100,0 
1094 

(13,66 %) 

Taula 5.29. Puntuació de les alternatives segons cada criteri (𝑝𝑖,𝑗) i resultats de l’anàlisi amb el 

mètode PATTERN. Elaboració pròpia. 

D’acord amb el que exposa la taula 5.29, l’alternativa seleccionada com la millor 

a l’estudi d’alternatives és l’alternativa 3, seguida a una certa distància per la 1 

i, per sota el 15% de cops seleccionades hi queden les alternatives 0, N i 2. 
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6. Possibilitats d’utilització de l’estació de França a llarg termini 

En el present apartat, tot recollint les anàlisis realitzades de la xarxa ferroviària 

convencional i de l’entorn de l’estació de França, com els resultats de l’estudi 

d’alternatives a curt termini, s’esbossen algunes possibilitats d’utilització de 

l’estació de França a més llarg termini, que podrien tenir-se presents en 

l’elaboració de la planificació dels serveis de transport públic i de les 

infraestructures del transport a un horitzó temporal més llunyà, i se n’apunten 

alguns condicionants. 

3r túnel passant d’ample ibèric 

Atesa la saturació dels dos túnels passants d’ample ibèric de Barcelona -el que 

transcorre sota el carrer d’Aragó i el de plaça de Catalunya-, s’ha plantejat 

sovint la necessitat d’un tercer túnel que travessi la ciutat i pugui ser utilitzat 

per línies de Rodalies, al mateix temps que seria una oportunitat per 

incrementar l’accessibilitat a la xarxa en ampliar la cobertura directa del servei a 

noves zones. No obstant, la configuració de l’estació de França com a terminal, 

orientada a més en corba en una direcció gairebé perpendicular a la línia de 

costa i en superfície, impossibilitaria l’aprofitament del pati d’andanes actual 

com a estació de pas. 

Un dels estudis que han tractat la qüestió del 3r túnel per a Rodalies va ser 

l’Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de Barcelona (2014), 

encarregat pel Ministeri de Foment i elaborat per BB&J Consult i Prointec [73]. 

L’estudi plantejava un esquema funcional en el qual les línies de tots els 

corredors, amb una freqüència notablement superior a l’actual, desdoblessin el 

seu encaminament a través d’un dels dos túnels actuals i pel nou, amb 

l’objectiu d’ampliar la cobertura directa del servei de cada línia de Rodalies 

(figura 6.1). La solució s’aconsegueix per mitjà de diverses ròtules a les 

bifurcacions, que permetrien els diversos encaminaments sense generar 

cisallaments.  
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Figura 6.1. Esquema funcional dels túnels de Barcelona i encaminaments dels serveis de 

Rodalies segons l’Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de Barcelona (2014) 

El traçat proposat per al tercer túnel planteja una estació passant propera a 

l’edifici actual de de l’estació de França, d’encaix complicat a causa de les 

preexistències en el subsol (metro, col·lectors del clavegueram...), amb dues 

variants alternatives, la qual també actuaria de ròtula entre dos ramals d’aquest 

túnel: un que es dirigiria cap a Sant Adrià de Besòs a través del Poblenou -un 

nou ramal de Marina- i un altre que, sota la traça del ramal de Glòries, es 

connectaria amb el túnel de la Meridiana, que quedaria desconnectat del de 

plaça de Catalunya.  

 
Figura 6.2. Variants del traçat del 3r túnel al voltant de l’estació de França que planteja 

l’Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de Barcelona (2014) 
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Amb els projectes actualment en execució i pels plantejats actualment per 

l’actualització del Pla de Rodalies 2020-2030, algunes de les ròtules plantejades 

per l’esquema funcional l’estudi no es construiran, per exemple la del Triangle 

Ferroviari o la de Montcada bifurcació. 

Una altra proposta respecte un 3r túnel a través de l’estació de França és la 

proposada per l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) al 

document Objectiu Tren 2024, que es podria dir que confecciona el 3r túnel a 

partir de l’enllaç de diversos trams ja existents i no utilitzats a la seva màxima 

capacitat: el túnel de la Meridiana amb el ramal de Glòries i l’estació de França 

amb la terminal de mercaderies del Morrot i Can Tunis, on s’hauria de 

connectar amb la línia de Vilanova amb una bifurcació a diferent nivell [74].  

Mentre que l’enllaç entre l’estació de França i el Morrot seria més costosa -el 

túnel del ramal del port plantejat tant pel PEFB de 1933 com pel PGM de 1976-, 

l’enllaç entre el túnel de la Meridiana i el ramal de Glòries -concretament, pel 

tram entre les bifurcacions Aragó i Clot- podria ser més fàcilment factible, 

estudiant degudament les condicions que imposen les cotes obligades dels dos 

túnels existents a enllaçar i el traçat en planta, obrint la porta a utilitzar l’estació 

de França actual com a terminal en una primera fase en què no es comptés 

amb l’enllaç fins al Morrot. 

 
Figura 6.3. Planta i alçat dels túnels viaris i ferroviaris de la plaça de les Glòries. Font: 

Ajuntament de Barcelona. 
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Cal apuntar, també, que caldria definir si tots els serveis del túnel de la 

Meridiana s’encaminarien cap a l’estació de França o bé se’n mantindrien cap a 

plaça de Catalunya, en cas que seguís sent possible constructivament -segons 

la proposta de la PTP, tot s’encaminaria cap a l’estació de França, precisament 

per poder operar en els altres dos túnels a màxima capacitat sense desdoblar 

serveis a les bifurcacions Aragó i Vilanova. Cal tenir en compte que les úniques 

estacions barcelonines on els trens amb aquest encaminament s’aturarien 

serien Torre Baró, Sant Andreu Arenal, la Sagrera – Meridiana i l’estació de 

França -per tant, cap de les dues amb línia d’alta velocitat, Sants i Sagrera. Una 

solució similar seria l’encaminament estudiat en l’alternativa 3 de l’estudi 

d’alternatives a curt termini del present treball, amb serveis provinents de la 

línia de Mataró, previ pas per la Sagrera i el Clot – Aragó, de manera que el 

túnel de plaça de Catalunya l’utilitzessin preferent o totalment els serveis del 

túnel de la Meridiana. 

Terminal per a altres subsistemes de la xarxa ferroviària 

L’estació de França podria plantejar-se, també, com a nova terminal d’algunes 

línies de la xarxa ferroviària fora de la xarxa convencional d’ample ibèric que 

utilitza Rodalies de Catalunya.  

Per una banda, podria ser el cas de la xarxa d’alta velocitat, amb un nou túnel 

que enllacés el ramal de Glòries, a l’altura de la bifurcació Clot, amb les vies de 

la línia d’alta velocitat de l’estació de la Sagrera. Per a la realització de la 

connexió, caldria implantar l’ample de via internacional al ramal de Glòries i la 

pròpia Estació de França. Aquesta, en el fons, no deixaria ser part de la solució 

estudiada pel GIF l’any 1998 (deixant de banda l’habilitació del túnel d’Aragó 

per a la línia d’alta velocitat). De fet, a finals de 1998, es va arribar a plantejar 

que l’opció per a l’arribada de l’alta velocitat a Barcelona seria a través de 

l’accés pel Nord a la Sagrera, amb la construcció d’un ramal fins l’estació de 

França com el proposat -tot i que Albert Vilalta va especificar, en aquell cas, 

que el seu ús fins l’estació de França seria només per a maniobres i no per a 

serveis comercials. 
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Si bé l’estació de la Sagrera estarà generosament dotada de vies d’apartat 

d’ample internacional -a diferència de Sants-, l’estació de França podria realitzar 

una funció de suport com a capçalera sud de trens provinents del Nord, o bé 

exercir de terminal principal d’algun determinat operador ferroviari en el marc 

de la liberalització dels serveis de transport ferroviari de passatgers. 

La realització del túnel entre el ramal de Glòries i la Sagrera, no obstant, hauria 

de fer front a diverses preexistències al subsol com els col·lectors situats a l’eix 

del carrer dels Escultors Claperós -antiga traça de la línia de Granollers cap als 

tallers del Clot i la Sagrera, que seria el traçat més recte per al túnel-, el túnel 

viari de Glòries inaugurat recentment, la línia 2 del metro i el traçat de la xarxa 

ferroviària convencional a l’altura de la bifurcació Sagrera (figura 6.4). 

 
Figura 6.4. Plànol del subsol a la zona del Clot. Font: Vinyes Ballbé, 2015.  

Pel que fa a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el PDI 

2021-2030 proposa la construcció d’un nou túnel entre Barcelona i el Vallès 

(actuació AX11), per al qual cal estudiar diverses alternatives de traçat, una de 

les quals es traça amb origen a la zona del Bogatell. En aquest sentit, l’estació 

de França podria exercir de terminal dels serveis d’aquest túnel, en el cas que 

el model d’explotació del conjunt des línies del Metro del Vallès preveiés una 

línia amb característiques de servei similars a l’existent -i sense prioritzar, per 
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exemple, la segregació dels serveis «urbans» dels «suburbans» entre els dos 

túnels, tal com planteja l’Agenda Estratègica 10/30 de FGC [75]. Per altra 

banda, ubicar una terminal d’un hipotètic perllongament dels serveis de la línia 

Llobregat-Anoia (més enllà de l’estació de Gràcia, fins on actualment està 

previst arribar) a l’estació de França significaria reproduir una situació prou 

similar a la que es dona actualment amb els serveis de Rodalies que hi tenen la 

capçalera nord, en termes de servei. 

Finalment, pel que fa a la xarxa tramviària, una opció parcial de l’actuació 

proposada al PDI 2011-2020 a què s’ha fet referència a l’estudi d’alternatives 

del present treball seria prolongar la línia T4 fins l’estació de França, si bé 

aquest perllongament seria molt similar al recorregut que ja fa la línia 4 del 

metro entre Ciutadella | Vila Olímpica i Barceloneta. 

Distribució urbana de mercaderies 

Fora de l’àmbit del transport de passatgers, un dels reptes de la mobilitat 

urbana i la logística és la distribució urbana de mercaderies, i més 

concretament de la distribució en l’anomenada última milla, és a dir, fins al 

destinatari final. Recentment ha començat una prova pilot a l’estació de França, 

en la qual s’ha instal·lat la base d’un servei de distribució urbana de 

mercaderies amb tricicles elèctrics de càrrega, concretament a l’edifici situat 

entre el Pati de Carruatges i el passeig de la Circumval·lació [76]. La ubicació 

de la base per a la distribució tan propera al centre històric de Barcelona, amb 

carrers amb restriccions de circulació, permet que la distribució d’última milla  

amb tricicles sigui àgil.  
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Figura 6.5 Base del servei de distribució urbana de mercaderies situat al Pati de Carruatges de 

l’estació de França. Font pròpia. 

Tot i estar situada en una estació ferroviària, les mercaderies arriben a la base 

a través de transport per carretera, una situació que es podria estudiar canviar 

en favor del transport per ferrocarril, prenent l’exemple de la nau de la terminal 

actual de la línia Llobregat-Anoia de FGC a plaça d’Espanya, que quedarà en 

desús comercialment un cop entri en servei la prolongació de la línia fins a 

Gràcia, per a la qual l’Agenda Estratègica 10/30 d’FGC preveu analitzar la 

viabilitat d’ubicar-hi una terminal de distribució urbana de mercaderies, servida 

per trens Shuttle en hores vall des d’un centre de consolidació de càrrega del 

Baix Llobregat. Un aspecte positiu de l’estació de França en comparació amb la 

de plaça d’Espanya és que l’estació és en superfície, la qual cosa hauria de 

facilitar-ne la logística.  

Per altra banda, segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona, s’està estudiant la 

distribució urbana de mercaderies des del ferrocarril en diverses estacions, 

essent l’estació de França una d’aquestes.   



178 
 

7. Conclusions finals 

Un cop analitzada qualitativament la xarxa ferroviària de Barcelona i l’entorn de 

la pròpia estació, així com els resultats de l’estudi d’alternatives a curt termini, 

una conclusió inicial a la qual es pot arribar és que hi ha molts factors en joc i 

que no hauria de ser una sola raó la que determinés el futur, a curt i llarg 

termini, per a l’estació de França. A continuació, se’n desgranen la resta a partir 

dels enfocaments realitzats en el treball: 

Una estació testimoni del desenvolupament de la xarxa ferroviària i de la ciutat 

Tal com s’avançava a la introducció del treball, l’estació de França ha estat 

testimoni de tot el desenvolupament històric de la xarxa ferroviària de 

Barcelona i, per extensió, de Catalunya, al voltant de la qual es poden 

identificar dinàmiques molt significatives en aquesta evolució, pel fet d’estar 

situada en el seu nucli central i original. En primer lloc, una molt clara 

descoordinació entre la planificació urbana i la de les infraestructures 

ferroviàries, que sovint s’ha acabat traduint en una gran pressió urbanística que 

ha fet tendir la planificació urbana a voler suprimir les instal·lacions ferroviàries, 

les quals es van traçar en un moment previ a la urbanització dels terrenys i que 

van estar en mans, durant gairebé un segle, de companyies privades que més 

enllà de l’interès per a una correcta explotació de la xarxa vetllaven pel seu 

benefici econòmic. Més endavant, la fal·lera pel Plan Ribera faria que s’aprovés 

un pla d’enllaços que, si bé comportava avenços en la millora de la xarxa per a 

la consecució de l’esquema passant, implicava la construcció que es va 

demostrar gens realista, aleshores, d’una terminal de passatgers a la Sagrera 

que va permetre que se seguís utilitzant l’estació de França sense un pla al 

darrere. 

Per tant, una component clau més enllà dels agents concrets al control del 

desenvolupament urbanístic i de la xarxa ferroviària i dels seus interessos 

particulars ha demostrat ser la planificació dels serveis ferroviaris -a partir dels 

quals cal que es planifiqui la infraestructura-, absent en certa mesura en 

decisions clau que s’han pres al voltant de la xarxa ferroviària i de l’estació de 

França en concret. N’és un exemple ben clar el seguit d’acords arribats durant 
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la dècada del 1980 per decidir «quin ramal mantindria l’accés a l’estació de 

França», quan no es coneixia ni quin servei ferroviari se suposava que anava a 

acollir. En el mateix sentit, per a l’any 1992 l’estació va ser remodelada de 

manera prou paral·lela a quan va ser construïda l’estació monumental pel 1929: 

després d’ambdues grans obres, la pròpia existència de l’estació va ser 

certament posada en qüestió per l’encaix a la xarxa dels serveis que podia 

acollir -i potser es visqui de nou un episodi similar quan s’hagi reparat la 

marquesina. 

Ús auxiliar de la infraestructura en el sistema ferroviari 

En efecte, l’estació de França que ha arribat a dia d’avui és una infraestructura, 

però no un servei associat consolidat, sinó tot el contrari: l’augment necessari 

de la capacitat de la infraestructura de la xarxa ferroviària de Barcelona defuig 

de l’ús de l’estació de França per a serveis comercials, a excepció que la seva 

utilització supleixi una manca de capacitat encara major en el sistema, la qual 

cosa l’ha convertit les últimes dècades en una infraestructura auxiliar, més 

necessària (i que alhora, cal recordar-ho, certament perjudicial) per a 

l’explotació ferroviària que útil per als usuaris. És per aquesta raó que s’entén 

que en l’actualitat s’utilitzi com a capçalera Nord dels serveis de Rodalies del 

corredor de Vilanova i dels regionals del sud, en no tenir la infraestructura 

necessària enllestida per a la seva capçalera nord en l’esquema, tot i el 

cisallament que es genera a la bifurcació Aragó, que imposa una gran rigidesa a 

la malla de serveis i en compromet la fiabilitat, mentre que l’arribada a l’estació 

de França des de Passeig de Gràcia no és més competitiva que la connexió en 

metro a través de la línia 4. 

La mateixa raó explica la selecció de l’alternativa 3 a l’estudi d’alternatives 

realitzat: un cop és possible retornar l’esquema passant a la línia R2, l’augment 

de capacitat per a altres línies pel túnel de plaça de Catalunya, derivat del 

desviament d’alguns trens de l’R1 cap a l’estació de França, passa a ser la 

funció auxiliar més interessant que, de forma regular i comercial, podria 

desenvolupar l’estació de França durant uns anys més. S’aprofitaria la connexió 

de l’R1 amb l’estació de França a través de la bifurcació Glòries, però assumint 
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una disminució de la cobertura des del corredor del Maresme -en benefici 

d’altres, amb línies passants per plaça Catalunya, com ara l’R4 si, d’acord amb 

la intenció de la Generalitat, aquesta no s’encamina pel túnel d’Aragó cap a 

l’aeroport tal com preveien el Plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías 

de Barcelona 2008-2015 i el PTVC 2008-2012. Tal com s’ha estudiat a nivell 

d’accessibilitat, aquesta opció portada a l’extrem permetria una explotació 

independent de l’R1 amb uns 20 trens per hora i sentit, si bé seria 

perillosament semblant a tornar a la situació anterior a l’esquema passant 

introduït el 1989 que tan bon resultat va tenir. 

En tot cas, sens dubte, és segur que si en qualsevol dels moments decisius 

respecte el tancament de l’estació de França s’hagués decidit desmantellar la 

infraestructura ferroviària definitivament, posteriorment els problemes per 

manca de capacitat haurien estat majors que els que la seves diverses funcions 

auxiliars transitòries que ha anat desenvolupant indueixen; tant en situacions 

«provisionals prolongades en el temps» com l’actual o en el cas de l’adopció de 

la solució de l’alternativa 3, com en situacions puntuals de restriccions de 

capacitat. 

Excentricitat i integració a l’entorn 

Si funcionalment, en el moment actual, es podria acceptar que l’estació de 

França es troba en una posició perifèrica de la xarxa ferroviària, l’anàlisi de 

l’entorn de l’estació i de la permeabilitat de l’estació realitzades al treball 

permeten concloure que, de per si, no ho és, quan és a prop d’àrees de 

centralitat com la Barceloneta, el Port Vell, l’interior de Ciutat Vella, el parc de la 

Ciutadella i el campus homònim de la UPF i l’Hospital del Mar. En tot cas, ha 

estat la pròpia poca integració a l’entorn la que l’ha fet situar, a si mateixa, en 

una posició certament excèntrica. És per això, que caldria començar per dur a 

terme actuacions de mínims com l’obertura de més accessos que permetessin la 

millora de la intermodalitat i de la permeabilitat de l’estació i del conjunt del 

recinte ferroviari amb el seu entorn, de tal manera que no se n’aïlli ni connoti 

marginalitat. Precisament perquè això és possible, seria un error i caure de nou 

en els planejaments oposats entre planificació urbana i de la infraestructura 
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ferroviària afirmar que només el seu desmantellament permetria avançar cap 

aquesta millora de la permeabilitat, quan en el cas particular de la barrera entre 

els parcs de la Ciutadella i de la Barceloneta hi ha dos obstacles més: el recinte 

tancat del Zoo i la Ronda Litoral. 

Necessitat d’un nou esquema de serveis 

En definitiva, a curt termini s’obrirà un nou escenari amb l’obertura de la nova 

estació de Sant Andreu Comtal i l’encaminament de la línia de Granollers pel 

calaix de la Sagrera, que porti probablement a l’adopció d’un esquema similar al 

de l’alternativa 2 -amb els serveis R2 passants i els regionals del Sud mantenint 

capçalera a l’estació de França- mentre no s’hagi realitzat el salt de moltó de les 

Aigües i la remodelació de Montcada bifurcació, amb la qual el paper de 

l’estació de França es veurà reduït mentre es desenvolupa la Sagrera -com 

havia passat amb les mercaderies a petita velocitat el 1922, encara que per fer 

lloc per a l’estació monumental de passatgers, i com estava previst que s’actués 

amb el pla de 1969. És el moment, doncs, de concretar el futur esquema de 

serveis i com acabar de transitar-hi, al mateix temps que s’estudiïn possibilitats 

de futur a llarg termini per a l’estació de França que, en sintonia amb el punt 

d’inflexió en la seva excentricitat urbana adquirida, permetin utilitzar-la sense 

l’actual caràcter auxiliar i alhora causant de més problemes. 
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