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Pròxima parada: Sant Feliu Centre

Sant Feliu de Llobregat
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Ricard Riol Jurado, president de PTP
info@transportpublic.org
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El transport públic és capital

Campanya
“El transport públic
et dóna més”
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L’estació al centre, un gran valor

Les estacions cèntriques són les més convenients per afavorir l’ús del transport públic i dotar les 
ciutats d’una mobilitat més equitativa i económica. El centre és més accessible en termes territorials 
a més barris i és on hi ha més equipaments i serveis públics. La majoria d’usuaris de rodalies van a 
peu a les estacions.

A més és on tenim més facilitat per interconectar tots els transports públics i altres ofertes de 
mobilitat sostenible: taxi, carsharing, ginys de mobilitat personal, etcétera.
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Accessibilitat a peu a l’estació de St. Feliu de Llobregat

21 minuts a 
Pl. Catalunya
(centre BCN)
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Volem un ferrocarril integrat

Entenem que un ferrocarril està integrat a la
ciutat quan dóna servei en condicions segures per
a totes les persones, garanteix una permeabilitat
raonable, presenta un reduït impacte acústic /
vibratori i gaudeix de certa armonía paisatgística
sense limitar les prestacions pròpies del transport
públic col·lectiu (velocitat i capacitat).

A la majoria de casos es pot integrar el ferrocarril
en superfície, però a Espanya no n’hi ha una bona
tradició urbanística en la matèria.

SEGURETAT

PERMEABILITAT

IMPACTE ACÚSTIC / VIBRATORI

PAISATGISME

SERVEI
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Tipus d’integració ferroviària

Ferrocarril al mateix nivell Ferrocarril a diferent nivell Ferrocarril subterrani

5 M€/km

Pot eliminar els passos a nivell 
canviant la rassant dels carreres o 

construint passos elevats / 
subterranis. Necessita amplada.

10 M€/km en desmunt/terraplè
30 M€/km en viaducto

Elimina els passos a nivell

100 M€/km en túnel

Elimina els passos a nivell
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Els soterraments a Catalunya
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Passos a nivell a Catalunya

PASSOS VIARIS.  A Catalunya l’hany 2012 hi havia 
més de 200 passos a línies amb viatgers:

• ADIF - RENFE: ~190

• FGC: 6 (Llobregat Anoia) + 24 (Lleida-la Pobla)

Per la seva intensitat d’ús, els pitjors són dos:

• Sant Feliu de Llobregat (línia R4), con trenes de 
cercanías que siempre paran en la estación

• Montcada i Reixac (línia R2), amb trens de 
rodalies i regionals, que no fan parada a l’estació

PASSOS DE VIANANTS. En tenim a totes les 
estacions sense passos a diferent nivell, sobre tot a 
línies regionals i estacions petites de rodalies. Veieu 
campanya de 2009 per canviar taulons per cautxú.

Foto: Bernat Borràs – Trenscat.cat

https://transportpublic.org/adif-es-compromet-a-donar-solucio-a-tots-els-passos-de-vianants-destacions-de-catalunya-i-renova-el-pas-de-sant-feliu-on-va-succeir-la-tragedia/


11

Impactes no resolts a Sant Feliu

No existeix bona permeabilitat:
• 1 pas elevat de la Carretera N-340 i un pas inferior de la

carretera Sansón.
• 2 passos subterranis estrets i baixos pels quals no pot 

circular el bus urbà.
• Un pas a nivell amb les barreres baixades molt de temps

(més de 6 minuts si coincideixen dos trens)

La manca de permeabilitat i l’accessibilitat a l’estació limitada a 
una sola entrada obliga a creuar les vies més vegades del 
compte.

Molts usuaris prefereixen caminar en paral·lel a les vies entre
l’andana de la via 1 i el pas a nivell.
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El problema del pas a nivel urbà: saturació i seguretat

Existeixen passos a nivell a tot 
el món. El problema és la seva 
intensitat d’ús, ja sigui per les 
circulacions ferroviàries o per 
les necessitats de creuar, 
especialment a àrees denses.

El pas a nivell de Sant Feliu i 
el de Montcada condicionen el 
normal desenvolupament de 
la vida urbana, degut al temps 
de barreres baixades. 

A més presenten un greu
problema de sinistralitat (al 
marge de quina sigui la 
causalitat).

https://youtu.be/RgTQakf095E
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Noves oportunitats: reposicionament de Sant Feliu 

Enllaç entre Renfe i Tramvia.
Tramvia fins el centre i barris
de Can Calders / La Salut

Permetre ampliació a Molins

Bus urbà més connectat

Enllaç entre Renfe i autobús 
urbà i interurbà

Impuls de nova línia L30

Sant Feliu Centre (enllaç amb
Rodalies) – Zona Universitària
per Mas Lluhí 2, 1 i Pl. Parador 
(prèvia al metro)

ESTACIÓ
CONSELL
COMARCAL

LA SALUT
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Noves oportunitats: tramvia més aprofitat

Sant Feliu Centre

Laureà Miró
Sansón

+ CONNECTIVITAT
+ PARADES A SANT FELIU
+ TEMPS DE VIATGE
Futur enllaç a Molins de Rei.
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Noves oportunitats: pas directe a Sant Just-Esplugues
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Noves oportunitats: pas directe a Sant Just-Esplugues

Pas directe per Sant Just-Esplugues 
(Crta. Reial – Laureà Miró): 7 minuts
menys.

Sant Feliu Centre-Consell Comarcal: 
2 minuts

Sant Feliu Centre – F. Macià: 28 min
Sant Feliu Centre – E. Lluch: 15 min
Sant Feliu Centre – Sant Just: 6 min

-7 min

+2 min
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Intercanviador de transport públic = connectivitat

Font: Ecomovilidad.net
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Intercanviador de transport públic = comerç

Font: Tranvía de Parla
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Intercanviador de transport públic = millora ambiental

Font: PTP
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De via del tren a Rambla amb transport públic

PAS A NIVELL PAS DE VIANANTS

• Dret de pas: sistema ferroviari
• Oportunitat de pas: cada 2-6 minuts
• Amb tanques i barreres
• Frenada limitada (-1,3 m/s2)

• Dret de pas: repartit vianants-vehicles
• Oportunitat de pas: cada 96 segons
• Sense barreres
• Elevada capacitat de frenada (-3 m/s2)
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¡Gracias por su atención!

www.transportpublic.org/

www.facebook.com/promociotransportpublic

info@transportpublic.org

93 244 49 70 (central BCN)


