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Al�legacions LOF // 14-04-2009 
 

Al�legacions de la PTP al projecte urbanístic de la LOF  
(Línia Orbital Ferroviària) 
 
Consideracions generals 
 
El ferrocarril és la columna vertebral de les xarxes de transport públic a gairebé tot Europa. 
L’existència d’una xarxa ferroviària de Rodalies ha permès que la Regió Metropolitana de 
Barcelona tingui un ús del transport públic del 20% front els valors del 4-6% de les altres 
vegueries. La LOF incorpora la necessitat de fer créixer les infraestructures ferroviàries per 
assegurar connexions directes entre les grans ciutats de la corona metropolitana i trencar 
l’estructura radial de la xarxa actual, basada en eixos del segle XIX i principis del segle XX. 
 
La dificultat, els costos i els llargs terminis requerits per les noves infraestructures ferroviàries 
pesants obliguen a estudiar al màxim les noves ampliacions de la xarxa. En aquest sentit la PTP 
considera oportú adquirir les pautes d’extensió dels serveis ferroviaris segons la pràctica 
germànica i no caure en una insostenible ambició amb escasses possibilitats de materialitzar-se. 
Per això es valoraria en positiu que les noves infraestructures ferroviàries es caracteritzessin 
per:  
 

− Iniciar aquells eixos que aporten més millores socials i ambientals amb menor cost 
 
− Assignar a la xarxa ferroviària pesant unes funcions de connexió intermunicipal i 

intercomarcal, i reservar al transport públic per carretera o tramvies les connexions de 
caràcter urbà o regional de baixa intensitat. Aquesta política evita la dicotomia entre 
accessibilitat i eficàcia respecte el vehicle privat. Dit d’una altra manera: la LOF no 
hauria de servir per fer un Metro a Martorell, sinó per connectar Martorell amb la Regió 
Metropolitana amb uns temps de viatge competitius a escala regional. 

 
− Moderar la proporció en túnel urbà dels nous ferrocarrils per fer més factible la seva 

ampliació pel territori. Entenem que el túnel és la darrera solució tècnica a tenir en 
compte atès la importància dels seus costos i la dificultat per executar-los. 

 
− Dissenyar una infraestructura el màxim d’eficient possible, per on puguin circular a més 

dels trens de Rodalies, trens de mercaderies i serveis semidirectes per millorar aquells 
dèficits que es registren en la xarxa actualment 
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La proporcionalitat entre el cost de les infraestructures i la seva capacitat es perd quan apareixen els 
túnels, sobretot urbans. Bus i tramvia inclouen material mòbil. Font: PTP 

 
 
Per contra, la línia orbital ferroviària sotmesa a informació pública presenta unes marcades 
ineficiències i un alt cost econòmic que posen en dubte la viabilitat del projecte: 
 

− Més de la meitat del recorregut serà de nova construcció: 68 quilòmetres sobre 120 
totals, amb una gran proporció de túnels 

 
− Es dissenya una gran quantitat d’estacions com a única porta d’entrada al sistema 

ferroviari, sense tenir en compte opcions intermodals molt més eficients, de superior 
cobertura poblacional i amb un ús ciutadà més intens, com són els transports urbans en 
via reservada (Tramvies, busos protegits...) 

 
− Els pendents màxims projectats de 35 milèsimes fan difícil o gairebé impossible 

l’encaminament eficient dels trens de mercaderies, perdent-se oportunitats per 
desenvolupar aquest transport sostenible a l’interior del país. Aleshores, l’única 
alternativa que preveu aquests trens és l’Eix Transversal Ferroviari, el més inviable dels 
projectes dissenyats a Catalunya, en costos i en terminis.  

 
− La infraestructura serà utilitzable únicament per Rodalies, amb una velocitat comercial 

per sota dels 60 km/h. L’estructura dels enllaços fa difícil que la LOF pugui aprofitar-se 
per encaminar serveis semidirectes en les relacions Maresme – Barcelonès o Bages – 
Barcelonès. 

 
 
Existeixen alternatives econòmicament més eficients per relligar les ciutats de la segona i 
tercera corona amb Rodalies, que a més de permetre una nova línia com pretén la LOF, 
incrementarien la productivitat del sistema ferroviari al seu conjunt tant per a viatgers 
com per a mercaderies. 
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Plànol dels traçats de la LOF exposats a informació pública i de les alternatives plantejades per la PTP 
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Al�legacions al projecte urbanístic de la LOF 
 
Pels motius anteriorment exposats, tenint en compte les propostes del pla ferroviari alternatiu  
Tren 2014, el Pla de Rodalies del Ministeri de Foment, l’estudi d’implantació de tramvies a 
ciutats de la segona i tercera corona metropolitana de l’AMTU així com la proposta del 
TramVallès de la PTP i d’altres entitats de la comarca; es formulen les següents al�legacions 
(numerades): 
 
AL�LEGACIONS PRELIMINARS 

 
1. Fomentar el transport urbà ràpid en superfície com alternativa a l’obertura compulsiva de 

noves estacions: es més barat, aporta més accessibilitat al mode ferroviari que un baixador, 
no perjudica la velocitat comercial del tren “aigües amunt” en un àmbit tan extens com la 
RMB, i millora la mobilitat urbana, que és la més predominant. 
 
1.1. Incloure la construcció del TramVallès entre Montcada i Reixac, Ripollet, 

Cerdanyola, Universitat Autònoma, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell i 
Terrassa, amb forca a Sant Cugat i Rubí des de Cerdanyola. Caldria generar reserves 
d’espai urbanístiques per aquest sistema, la importància del qual està per damunt de la 
possible construcció de túnels a llarg termini amb traçats coincidents 

 
1.2. Xarxa de bus ràpid o tramvia que connectin les estacions amb els continus 

urbans de Mataró – Argentona, Sitges – Vilanova, Vilafranca, Granollers – Mollet – 
Polinyà - Caldes, Castelldefels – Sant Boi, permetent prescindir de les estacions de 
Sitges Oest (C2), Can Llong (C4), Terrassa Oest (C4), Gavà Ponent (C2), etcètera. 

 
2. Avaluar l’impacte de les circulacions de la LOF en trams crítics de la xarxa actual: 

tram Granollers Centre – Montornès de la línia Barcelona – Portbou, tram Montornès – 
Santa Perpètua de la línia Mollet – Papiol (sobretot per les mercaderies), tram Viladecavallls 
– Sabadell sud de la línia Barcelona – Manresa – Lleida i tram Martorell – Vilafranca del 
Penedes de la línia Barcelona – Martorell – Sant Vicenç de Calders. 

 
3. Evitar pendents longitudinals que dificultin el transport de mercaderies en un futur. 

L’actual projecte de la LOF, amb pendents de 35 mil�lèsimes, fan gairebé impossible el 
transport de mercaderies pesades en alguns dels seus trams com seria desitjable en el 
futur. 

 
TRAM MATARÓ - GRANOLLERS 
 
4. Per raons de demanda, caldria prioritzar el tram Mataró – Granollers dins del projecte 

global de línia orbital ferroviària (LOF 01) 
 
5. Davant la necessitat de reduir els temps de viatge a les corones més llunyanes de la 

Regió Metropolitana de Barcelona, es proposa a l’administració que el tram Mataró – 
Granollers de la LOF permeti la recuperació dels trens semidirectes a l’Alt Maresme 
(ALT 1). La PTP planteja resoldre la necessitat de recuperar els trens semidirectes a l’Alt 
Maresme a partir de dues mesures coordinades: 1) utilitzar el ramal de la LOF entre Mataró i 
Granollers i connectar-lo amb la línia Barcelona – Granollers – Portbou amb un by-pass des 
de la Roca (LOF) fins a Montornés (línia Barcelona – Portbou), 2) ampliar a tres o quatre 
vies del corredor Granollers – Montmeló – Barcelona (previst parcialment per la Generalitat 
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de Catalunya). Aquestes intervencions permetrien reduir el temps de viatge actual en uns 
10-15 minuts, situant la relació Barcelona (Sagrera) – Mataró en 24 minuts.  

 
6. Dimensionar adequadament les estacions d’Argentona i La Roca del Vallès amb un 

mínim de tres vies per permetre avançaments esporàdics dels trens semidirectes plantejats 
a l’al�legació número 5. 

 
7. Preveure el projecte de connexió de les línies de Barcelona – Puigcerdà  i Barcelona -  

Portbou al nord de Granollers. La connexió d’aquestes dues línies a Granollers permetria 
un doble encaminament de trens que millora les perspectives de futur:  

 
− Encaminament dels serveis semidirectes de passatgers de la línia C3 (Ripoll – 

Puigcerdà) pel camí més curt, més ràpid (via Montmeló) i amb més possibilitats 
d’ampliar capacitat a més de dues vies. Aquest encaminament ajudaria a resoldre 
problemes de compatibilitat dels actuals serveis semidirectes de la línia C3 amb el 
necessari increment de freqüències dels no semidirectes fins a Granollers Canovelles. 

 
− Encaminament dels trens de mercaderies del Ripollès i Osona cap als ports de 

Barcelona i Tarragona, la resta de la península ibèrica i la resta d’Europa (amb inversió 
de marxa a Granollers) sense de fer un canvi de sentit i increment de recorregut via 
Montcada – Bifurcació. 

 
8. Crear noves estacions a Argentona i la Roca del Vallès. 
 
TRAM GRANOLLERS – SABADELL 
 
9. Màxima prioritat per executar les obres dels intercanviadors a Rubí � Hospital General 

(S1 + línia transversal), Sant Cugat � Vullpalleres (S2 + línia transversal) i Barberà � 
Cerdanyola (C4 + línia transversal) amb prioritat respecte els nous trams Montornés – 
Montmeló, enllaç de Santa Perpètua, i Santa Perpètua – Sabadell Sud de la LOF. Entenem 
que els intercanviadors milloren a curt termini i amb eficiència la connexió entre Sabadell i 
Terrassa i el Baix Llobregat i el Vallès Oriental, tot i que s’hagi de fer un transbordament. 
Exposició de motius: 

  
− El cost d’aquests tres enllaços ferroviaris és extraordinari respecte la construcció dels 

tres invercanviadors, i els beneficis únicament rauen en la connexió directa de Mataró i 
Granollers amb una part de Terrassa i de Sabadell (servida per Renfe). 

 
− L’ús de la línia Mollet – Papiol garanteix uns temps de viatge més competitius per les 

relacions no passants per Barcelona que connecten el Penedès i Baix Llobregat amb el 
Vallès Oriental i Maresme.  

 
− La connexió entre Terrassa i Sabadell pot satisfer-se amb un transbordament i podria 

ser tant o més atractiva que una línia directa (LOF) amb intervals de pas elevats de 20 
o 30 minuts. Es tracta d’aplicar la filosofia del metro pel que fa alta freqüència, 
recorreguts lineals i intermodalitat. L’aprofitament dels serveis ferroviaris seria superior, 
menys línies per més connexions, per tant, millors freqüències i servei més atractiu. 
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Enllaç Sabadell – Granollers Terrassa – Granollers  

Línia directa LOF Interval de pas: 20 o 30 minuts 
Temps de viatge: 9 estacions 
des de Sabadell Nord fins a 
Granollers 

Interval de pas: 20 o 30 minuts 
Temps de viatge: 12 estacions 
des de Terrassa Centre fins a 
Granollers 

Amb 
transbordament  
(S1, S2 o C4 + 
Línia transversal) 

Interval de pas: 6 minuts per a 
la línia S2 i 5 minuts per a la C4 
+ 15 o 10 minuts per la línia 
transversal (segons Pla del 
DPTOP per a FGC i pla del 
Ministeri de Rodalies) 
Temps de viatge: 7 estacions 
des de Sabadell Nord fins a 
Granollers, 12 via FGC. 

Interval de pas: 6 minuts per a 
la línia S1 i 5 minuts per a la C4 
+ 15 o 10 minuts per la línia 
transversal (segons Pla del 
DPTOP per a FGC i pla del 
Ministeri de Rodalies) 
Temps de viatge: 10 estacions 
des de Terrassa Centre fins a 
Granollers, 11 via FGC 

Balanç  Amb uns temps de viatge similars entre les dues opcions (amb línia 
directa o transbordament) el transbordament (incloent temps 
d’espera) podria no veure’s penalitzat perquè es estaria beneficiat 
per una millor freqüència de pas global del conjunt de les línies  

  
10. Avaluar la conveniència de prioritzar una nova línia per unir Sabadell i Granollers que 

sigui independent via Polinyà, Palau-solità i Plegamans i Lliçà de Vall en comptes de 
construir tres enllaços a Montornés – Montmeló, enllaç de Santa Perpètua i Santa 
Perpètua – Sabadell Sud amb l’objectiu d’incrementar la cobertura territorial i 
simplificar l’operativa de la LOF.  
Exposició de motius: 
 
−−−− Reduir la complexitat del planejament actual, que planteja curts trams de convivència 

amb tres línies de Rodalies que funcionaran amb freqüències elevades: C2 i línia 
tranversal entre Granollers i Montornés, C3 entre Montmeló i Mollet i novament la línia 
transversal a Santa Perpètua de Mogoda.  

−−−− Al mateix temps es donaria resposta a una demanda territorial inclosa al Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona, d’enllaçar Granollers i Sabadell donant cobertura a territoris 
que han crescut d’esquenes al transport públic ferroviari i que és previst que es 
densifiquin. 

−−−− Seria una infraestructura homòloga al Quart Cinturó viari o Ronda del Vallès 
−−−− Les connectivitats preteses amb els tres ramals de la LOF tindrien alternativa fàcil amb 

aquesta nova línia a Granollers, connectaria amb la C3 a una nova estació i amb les 
línies C2 i transversal a Granollers Centre.  

La línia Sabadell – 
Granollers figura com a 
possible perllongament 
dels FGC al Pla Territorial 
Metropolità. La seva 
integració en la LOF, a 
més de connectar Vallès 
Oriental i Occidental 
permetria arribar al 
Maresme i Baix Llobregat 
sense transbordaments. 
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11. Mantenir la reserva de sòl dels enllaços Granollers – Montmeló, enllaç de Santa 
Perpètua i Sabadell – Santa Perpètua pel cas hipotètic que s’esgotin o inhabilitin les 
alternatives anteriors.  

 
12. Negociar la incorporació de l’important intercanviador de Rubí – Hospital General 

entre FGC (línia S1) i la línia Mollet – Papiol (Renfe / Adif) al Pla de Rodalies del 
Ministeri de Foment, segons es reclama a l’al�legació número 9. 

 
13. Desdoblar l’enllaç Cerdanyola – Cerdanyola Universitat. L’actual pla de Rodalies preveu 

modificar l’esquema de línies per afavorir elevades freqüències de pas al conjunt de la 
xarxa. Una de les mesures per incrementar la capacitat és eliminar cisallaments entre trens 
sense salt de moltó a partir de la suspensió d’aquelles línies que no en disposen (línia C7 al 
seu pas per Cerdanyola camí de Cerdanyola – Universitat i línia C2 Sud al seu pas per Pg. 
de Gràcia camí de l’Estació de França). Des de la PTP creiem que el problema dels 
cisallaments s’ha de resoldre desdoblant les infraestructures quan calgui i no suspenent 
relacions tan importants com l’existent entre Barcelona i Cerdanyola Universitat (actual C7). 
Un dels problemes de la línia actual rau en la baixa freqüència de pas i manca de 
connectivitat del corredor Mollet – Papiol amb la resta de la regió metropolitana. Per resoldre 
aquests dèficits del servei actual es proposa cobrir l’explotació de la línia Mollet – Papiol 
amb dues línies: 

 
13.1. Línia circular Pl. Catalunya – Cerdanyola – Cerdanyola Universitat – Molins de 

Rei – Pl. Catalunya. Aquesta línia connectaria directament el Baix Llobregat amb el 
Vallès Occidental i el Barcelonès, emprant l’enllaç actual de Cerdanyola a Cerdanyola 
Universitat convenientment desdoblat i els enllaços ja desdoblats del Papiol. 

 
13.2. Línia passant Vilafranca del Penedès – Martorell – Cerdanyola Universitat – 

Granollers Centre. Aquesta línia connectaria directament el Penedes amb el Baix 
Llobregat, el Vallès Occidental i l’Oriental emprant l’enllaç actula ja desdoblat de 
Castellbisbal i l’enllaç actualment en procés de desdoblament de Mollet Sant Fost.  

 
Ambues línies poden actuar com a col�lectores d’altres línies ferroviàries urbanes o 
metropolitanes, així com autobusos en plataforma segregada, de forma que se simplifiqui 
amb un sol enllaç l’accés a la Universitat Autònoma. 

 
TRAM TERRASSA – MARTORELL 

 
14. Connexió de la C4 sud i nord entre Martorell i Olesa / Vacarisses (ALT 3) com a 

alternativa de la duplicitat d’infraestructures plantejada al Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona: d’una banda, l’antena de l’Eix Transversal Ferroviari entre Martorell i Manresa, i 
per l’altra, la connexió de la línia ferroviària orbital entre Martorell i Viladecavalls. Entenem 
que la unificació d’aquests dos projectes, a construir sobre travessa polivalent. 
Exposició de motius:  

 
− Reduir el cost de les infraestructures i maximitzar els beneficis per al transport de 

viatgers i de mercaderies. La proposta d’infraestructura refosa incrementa el nombre 
de maniobres possibles respecte la proposta del PTMB millorant la potencialitat per al 
transport ferroviari a una escala territorial més àmplia. 
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− Evitar el pas de les mercaderies pels túnels urbans de Terrassa i Sabadell que no 
tinguin qualsevol d’aquestes ciutats com a destinació (per exemple Sabadell Sud). 

 
− Reduir els temps de viatge entre el Bages, Baix Llobregat i Barcelonès, 

assegurant la continuïtat de Rodalies Renfe al llarg del Llobregat, sense que tots 
els trens de Rodalies es vegin obligats a passar per Sabadell, Terrassa i el coll de 
Montcada quan la relació sigui Bages – Barcelonès – Baix Llobregat. 

 
− Reduir la distància i el nombre de maniobres a realitzar pels trens de mercaderies 

entre  Lleida (Segrià), Mollerussa (Pla d’Urgell), Tàrrega (Urgell), Cervera (Segarra), 
Calaf (l’Anoia), Manresa (Bages), Terrassa-Sabadell (Vallès Occidental) i el port de 
Barcelona. L’actual connexió d’aquestes comarques cap al port requereix una feixuga 
maniobra consistent en fer arribar els trens fins a Montcada Bifurcació, canviar la 
locomotora d’extrem, recular per la mateixa via fins a Cerdanyola, des d’on es pren la 
bifurcació en via única que enllaça amb la línia Mollet – Papiol, des d’on finalment es pot 
assolir la destinació marítima amb la nova línia paral�lela al Llobregat.  

 
Encaminament actual de 
les mercaderies, sense 
alternativa amb la nova 
LOF, que obliga a fer 
inversió de marxa a 
Montcada-Bifurcació i 
llargs recorreguts per 
anar de la Catalunya 
Central fins el port de 
Barcelona. 
Gràfic: PTP 

 
 
 
 
 
 

 
Replantejament de la 
LOF entre Martorell i 
Terrassa per permetre el 
seu ús als trens de 
mercaderies i semidi-
rectes de viatgers entre 
la Catalunya Central i el 
port de Barcelona. 
Gràfic: PTP 
 
 
 
 
 
 



Al·legacions Línia Orbital Ferroviària  9 / 15 

 
 

− Reduir la distància i el nombre de maniobres a realitzar pels trens de mercaderies 
entre Calaf (l’Anoia), Manresa (Bages),  Terrassa – Sabadell (Vallès Occidental) i el 
port de Tarragona o el Corredor Mediterrani. L’actual connexió d’aquestes 
comarques cap al port requereix una feixuga maniobra consistent en fer arribar els trens 
fins a Montcada Bifurcació, canviar la locomotora d’extrem, recular per la mateixa via 
fins a Cerdanyola, des d’on es pren la bifurcació en via única que enllaça amb la línia 
Mollet – Papiol des d’on es pren la bifurcació de Castellbisbal cap a Sant Vicenç de 
Calders via Vilafranca.  

 
Encaminament actual de 
les mercaderies, sense 
alternativa amb la nova 
LOF, que obliga a fer 
inversió de marxa a 
Montcada-Bifurcació i 
llargs recorreguts per 
anar de la Catalunya 
Central fins el port de 
Tarragona o el Corredor 
Mediterrani. 
Gràfic: PTP 

 
 
 
 
 
 

 
Replantejament de la 
LOF entre Martorell i 
Terrassa per permetre el 
seu ús als trens de 
mercaderies i semidi-
rectes de viatgers entre 
la Catalunya Central i el 
port de Tarragona i el 
Corredor Mediterrani. 
Gràfic: PTP 
 
 
 
 

 
 

− Reduir la distància i el nombre de maniobres a realitzar pels trens de mercaderies 
entre  Lleida (Segrià), Mollerussa (Pla d’Urgell), Tàrrega (Urgell), Cervera (Segarra), 
Calaf (l’Anoia) i Manresa (Bages) i l’encaminament cap a França. L’actual connexió 
d’aquestes comarques cap a França requereix una feixuga maniobra consistent en fer 
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arribar els trens fins Sant Andreu Comtal (via Montcada Bifurcació i ramal Aigües), 
canviar la locomotora d’extrem, i fer via cap a Girona / Portbou.  

 
 

Encaminament actual de 
les mercaderies, sense 
alternativa amb la nova 
LOF, que obliga a fer 
inversió de marxa a Sant 
Andreu Comtal i llargs 
recorreguts per anar de 
la Catalunya Central fins 
a Girona i França. 
Gràfic: PTP 

 
 

 
 

 
 
 
Replantejament de la 
LOF entre Martorell i 
Terrassa per permetre el 
seu ús als trens de 
mercaderies i semidi-
rectes de viatgers entre 
la Catalunya Central i 
Girona i França 
Gràfic: PTP 
 
 
 
 
 
 

 
 

− Facilita l’accés ferroviari per a mercaderies de la fàbrica de Sony de Viladecavalls, 
tant per introduir matèries primes des del Port com per exportar el producte 
manufacturat fins els mercats europeus.  

 
En definitiva, aquest replantejament permetria en una sola obra una millora espectacular dels 
temps de viatge entre el Bages, Baix Llobregat i Barcelonès així com la connexió de Sabadell i 
Terrassa amb el Baix Llobregat per a passatgers i una extraordinària simplificació logística per a 
mercaderies. 
 
15. Simplificar la solució ferroviària de l’àmbit Castellbisbal – Martorell. La solució d’aquest 

àmbit és extremadament complexa: es basa en la construcció de tres estacions dobles 
incloent túnels urbans a diferent nivell els uns sota els altres. Sens dubte aquest és un dels 
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punts més crítics de la nova LOF, no només pel grau de complexitat de la solució exposada 
a informació pública sinó pels seus enormes costos i terminis.  
 

El Pla Territorial 
Metropolità preveu desviar 
FGC i Renfe a Martorell a 
més d’introduir la LOF i 
l’antena de l’Eix 
Transversal Ferroviari 
bifurcada des de 
Castellbisbal. 
Font: PTMB. 
 
 
 
 
 

 
Detall de les actuacions 
necessàries per completar 
la proposta del PTMB i del 
projecte urbanístic de la 
LOF a l’àmbit de Martorell. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entenem, i compartim amb el plantejament vigent, que Martorell és el hub dels transports de 
Catalunya atesa la seva ubicació estratègica: és l’enllaç natural entre les comarques de 
l’interior, l’àmbit de Barcelona i la Catalunya passant. Però si volem veure algun dia la 
desitjada intermodalitat i construcció d’aquest tram de la LOF creiem imprescindible estudiar 
una sèrie de mesures alternatives encaminades a aprofitar al màxim els actius actuals i 
permetre l’entrada en servei d’aquest “hub” amb fases més assumibles, en termes de costos 
i de terminis. 
 
15.1. Desenvolupar un nou accés ferroviari integrat a l’oest de Martorell. Es tracta de 

dissenyar un corredor conjunt per la Línia Orbital Ferroviària (LOF; tram Martorell – 
Terrassa) i l’Eix Ferroviari Transversal (ETF; tram Cervera - Martorell) al sector 
industrial situat a l’Oest de Martorell. Exposició de motius: 

 
− És l’àmbit menys urbanitzat de Martorell, on calen menys túnels per fer arribar 

noves línies 
− El corredor és més fàcil d’integrar a la zona industrial que a la zona urbana 
− Existeixen traçats ferroviaris industrials parcialment aprofitables, especialment 

l’enllaç amb l’actual línia Barcelona – Vilafranca 
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− És un àmbit on es pot albergar una bifurcació procedent del costat Barcelona de la 
línia d’alta velocitat Madrid – Barcelona – Frontera Francessa 

− Permet enllaçar la LOF amb la línia Barcelona – Vilafranca en dues direccions: 
cap a Vilafranca i cap a Barcelona. Actualment no es planifica l’enllaç en direcció 
Barcelona i això fa impossible crear un més directe entre Manresa (i Catalunya 
Central), Martorell (“hub” català) i Barcelona (capital), com es demana en 
aquestes al�legacions. 

 
15.2. Nova estació d’alta velocitat a Martorell Enllaç. Es construiria obrint dos calaixos 

paral�lels –un per a cada via- a cada banda de l’actual túnel de l’alta velocitat de 
Martorell, que passa sota l’estació de Martorell Enllaç dels FGC. D’aquesta manera, i 
sense construir estacions noves, es crearia el “hub” català a partir de dues estacions 
existents: Martorell Central (Renfe + FGC) i Martorell Enllaç (TAV + FGC), enllaçades 
amb trens del metro comarcal cada pocs minuts. 

 
15.3. Quadruplicació de vies. La prevista quadruplicació del tram Papiol – Sant Vicenç de 

la línia Barcelona – Vilafranca – Tarragona pot desenvolupar-se al sud del casc urbà de 
Martorell, evitant construir túnels sota edificacions existents i de més complicacions. 
Aquesta quadruplicació de vies (no alineades) seria fàcilment enllaçada amb l’accés 
ferroviari integrat a l’oest de Martorell. 

 
Detall de les actuacions 
alternatives que es 
proposen per aconseguir la 
intermodalitat entre ETF, 
LOF i FGC a Martorell: nou 
accés ferroviari integrat a 
l’oest de Martorell, nova 
estació sobre la línia d’alta 
velocitat a Martorell Enllaç 
i quadruplicació de vies pel 
sud del casc urbà.. 
 
 
 

 
16. Les noves estacions d’Abrera, Esparreguera i Viladecavalls Sud són incompatibles 

amb les al�legacions 14 i 15. En qualsevol cas tampoc es consideren necessàries atès que 
Abrera ja disposa de servei ferroviari molt més cèntric i freqüent (FGC) i que estarà 
connectat amb la LOF a Martorell; a Esparreguera no es preveu l’estació a prop de casc 
urbà i té millors alternatives si es projecta una nova estació sobre la nova línia Martorell – 
Igualada – Cervera (ETF) que sobre la LOF; i Viladecavalls Sud es preveuria molt a prop de 
l’estació actual de Viladecavalls, però amb una divisió de l’oferta entre dues estacions poc 
atractiva. 

 
17. En el tram Martorell – Olesa / Vacarisses només es podria preveure una estació al 

polígon industrial de Martorell, on a més s’hi podrien ubicar les instal�lacions de canvi 
d’ample per connectar LOF i ramal de l’ETF amb la línia d’alta velocitat. 
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TRAM VILAFRANCA – VILANOVA 
 
18. Concretar i negociar amb el Ministeri de Foment l’estació de regionals d’alta velocitat  

(Avant) a Vilafranca del Penedès Nord, opció que permetria incrementar la rendibilitat 
social i territorial de l’alta velocitat Madrid – Barcelona – França i la seva intermodalitat amb 
el sud del nucli de Rodalies de Barcelona (tenint en compte la LOF construïda). 

 
19. Simplificar les connexions de la LOF amb la xarxa ferroviària actual a Vilanova i  

Mataró i reinvertir els excedents inversions periodificables en transport urbà i la 
integració de la línia ferroviària actual. La LOF integra projectes per la retirada de les 
línies ferroviàries actuals i el seu trasllat a l’interior de les dues ciutats costaneres, 
construint-hi un mínim de tres noves estacions.   

 
El projecte urbanístic de la 
LOF genera una connexió 
triple entre la línia de la 
costa i el ramal Vilanova – 
Vilafranca amb connexions 
a l’àmbit del Racó de 
Santa Llúcia i els Colls a 
Vilanova, i a la zona de 
Llevant de Sitges. 
Aquestes tres connexions 
tenen una llargària 
aproximadament igual a 
les del propi ramal  entre 
Vilanova i Vilafranca. 
 
 
 

 
Alternativa proposada (en verd) per  la PTP per connectar la LOF i la línia de la costa 
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La PTP creu que la LOF ha de néixer de les estacions actuals, al menys en una primera 
fase, pels següents motius:  

 
−−−− El trasllat, soterrament i construcció de tres noves estacions en el seu conjunt no és cap 

condició necessària per aprovar la LOF i podria dificultar encara més l’execució d’aquest 
projecte, ja prou ambiciós en sí mateix. 

 

−−−− El trasllat de la via fèrria té l’èxit condicionat a la consolidació, encara allunyada, de 
l’Eixample Nord de Vilanova. Tot i així, el centre administratiu i de serveis és més proper 
a l’estació actual de Vilanova, cosa que fa dubtar de la rendibilitat social d’aquest 
trasllat. 

 

−−−− En el cas de Vilanova i la Geltrú, on a més es planteja mantenir la línia actual soterrada, 
apareixen indeterminacions tècniques pel que fa l’explotació del servei en el futur. En 
mantenir-se dos encaminaments ferroviaris diferents l’enllaç entre la LOF i la línia 
costanera només s’asseguraria en els següents supòsits: 

 

−−−− Desviament d’alguns serveis costaners per la línia de la LOF; evitant que la totalitat 
del servei ofert permeti la intermodalitat i havent-se de reduir així l’efecte freqüència 
que es pretén amb les noves rodalies. 

 
−−−− Desviament d’alguns serveis de la LOF per la línia costanera; reduint l’oferta a la 

multimilionària inversió que suposaria l’execució de l’encaminament nord de la LOF 
a Vilanova. 

 
−−−− Manteniment del traçat costaner només per a semidirectes; evitant connectar al LOF 

amb els serveis ràpids que puguin venir de Valls, Reus o resta del corredor 
Mediterrani. 

 
−−−− No es genera una gran estació central on puguin concentrar-se totes les freqüències 

ofertes per tots els serveis costaners (semidirectes o no) i els serveis de la línia 
orbital. 

 
−−−− Es pretén un ineficaç Metro urbà en comptes d’un hub potent entre transports 

interurbans i urbans, que és el propi d’un municipi europeu a escala de Vilanova. 
 

−−−− La gran quantitat d’enllaços a construir al voltant de Vilanova (nord i sud) genera un 
important impacte paisatgístic, elevats costos i terminis gairebé prohibitius en 
comparació amb una alternativa que podria sorgir de l’estació actual i encaminar-se cap 
a Les Roquetes i Sant Pere de Ribes des del nord de l’àmbit d’interès natural dels Colls, 
sense travessar-lo. 

 

−−−− Es pot reorientar la mateixa inversió en sistemes de molta més rendibilitat que puguin 
donar fruïts de forma escalonada: 

 
−−−− Conversió de l’actual estació en un node comarcal de transports urbans i 

interurbans, viaris i ferroviaris (costaner i LOF) a l’estil de les ciutats mitjanes 
europees, incloent una nova estació d’autobusos comarcals.  
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−−−− Invertir els excedents en transport urbà en via reservada (carril bus, tramvia o carril 
bus convertible a tramvia) que cobreixi la pràctica totalitat del casc urbà de Vilanova 
i resolgui les intenses connexions urbanes amb Les Roquetes i el centre de Sant 
Pere de Ribes, a més de la connexió urbana amb Sitges i Cubelles. 

 
20. Eliminar la forca cap a Sitges i substituir-la per una plataforma de transport públic en 

via reservada que uneixi Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles. 
Aquesta alternativa seria molt més viable, econòmica i de superior interès públic, atesa la 
importància de les relacions urbanes entre aquests tres municipis. A més, la forca cap a 
Sitges es considera del tot innecessària. Exposició de motius: 
 

− Si es preveu la forca de Sitges com l’inici del trasllat de tota la via fèrria cap al nord es 
podria afectar negativament als usuaris, ja que tant les estacions de Sitges com la de 
Vilanova i la Geltrú tenen una centralitat respecte els serveis públics de les ciutats molt  
important. 

 

− L’alternativa nord pel conjunt de la LOF i línia costanera implica una  pèrdua de velocitat 
i capacitat a la línia pel gran nombre de parades plantejades i més gran nombre de 
corbes a realitzar 

 

− Tanmateix el nombre de parades seria molt limitat i per tant menors la cobertura 
territorial i l’interès social respecte d’una plataforma reservada de transport públic que 
tingués més vocació urbana i fos igualment integrada amb les estacions actuals de 
Sitges i Vilanova, així com la futura de les Roquetes i Sant Pere de Ribes (Hospital de 
Sant Camil). 

 

− L’AMTU també ha estudiat reforçar aquest lligam urbà mitjançant una plataforma 
exclusiva pel transport públic (entre Sitges i Vilanova i la Geltrú). 

 
21. Contemplar noves estacions a Les Roquetes, Sant Pere de Ribes (Hospital de Sant 

Camil), Canyelles i Vilafranca del Penedès Nord (TAV) 
 

Barcelona, 14 d’abril de 2009 
 


