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4 nous enllaços regionals 



Clars centres per a una gran Regió 



Clars centres per a una gran Regió 

Hospital  

General 
Volpalleres Riu Sec 

Riera de 

Caldes 



4 nous enllaços: 
 

- en lloc obvis 

- barats (dues andanes i un vestíbul) 

- fàcils (en superfície, no soterrats) 

- eficients (connecten grans línies i ciutats) 

- per a construir Regió 

- i pendents des de fa massa anys  







més de 1,5 milions d’habitants desatesos demanen metro a la vall prelitoral,  

més habitants que tot l’Aragó, més del doble que Navarra... 



i 20 noves estacions 











Una regió amb un node i tres corredors 



Regió Barcelona: 5 comarques, però 3 espais corredor 



Regió: 3 grans agrupacions de sistemes urbans 



Vallès: un corredor de grans empreses 



Les “ciutats i barris industrials” al Vallès 



El Vallès, amb forts lligams locals de mobilitat 



Regió BCN: proposta de 3 institucions 





FEMvallès, Juny 2013 

Conclusions: 

- Un corredor urbà. 

- El tram més dens del corredor del mediterrani. 

- Un projecte de ciutat industrial. 

- Un espai d'articulació de Barcelona i Catalunya en un 

 sol projecte de país. 

- Una concreció de la prioritat econòmica productiva.  









Una xarxa de bus des de les estacions ordenaria una espinada de transport públic comarcal 



Quadre de comparació de les línies de Rodalies Madrid / Barcelona en l’àmbit metropolità, any 2012.  
Nombre d’estacions i distància mitjana entre estacions de les línies enfora la capital a partir de les estacions 
centrals d’origen. 
Avaluació de la proposta de més estacions en les línies de Barcelona. 
 
 

Madrid tram de la línia distància 
mitjana  
entre 
estacions,  
Km 

nombre  
estacions 

llargada 
línia,  
Km 

    

línies 
metropolitanes 

    
    

C1 – C10 Atocha – Las Rozas,  Las Matas 2,80 12 30,81     

C2 - C7 Atocha – Alcalá de Henares 3,27 11 32,68     

C3, sud Atocha – Pinto 3,39 7 20,33     

C4, nord Chamartín – Colmenar Viejo 5,36 6 26,8     

C4, nord-est 
Chamartín – Alcobendas San 
Sebastian R. 

3,26 6 16,28 
    

C4, sud Atocha – Parla 3,94 7 23,63     

C5, oest Atocha – Móstoles el Soto 1,92 13 23,05     

C5, sud Atocha – Humanes 2,21 12 24,29     

 
valor conjunt de les línies d’abast 
metropolità (4) 

3,27 74 197,87 
    

 
altres estacions interiors ciutat central 
i aeroport 

 7  
    

 
total estacions dins l’àmbit 
metropolità 

 81  
    

         

Barcelona tram de la línia distància 
mitjana  
entre 
estacions,  
Km 

nombre  
estacions 

llargada 
línia,  
Km 

 noves  
estacions 
proposades 

nova 
distància 
mitjana 
entre 
estacions 

 

línies 
metropolitanes 

 
   

    

R1 Sagrera – Mataró 2,65 11 26,51  0 2,65  

R2 Sagrera Meridiana – Granollers 
Centre 

3,93 7 23,6 
 

2 2,95  

R2 Sants – Castelldefels Platja 3,53 7 21,15  0 3,53  

R3 Sagrera Meridiana – Granollers 
Canovelles 

3,16 9 25,31 
 

3 2,30  

R4 Sagrera Meridiana – Terrassa 2,40 13 28,81  1 2,22  

R4 Sants – Martorell 3,23 9 25,83  1 2,87  

R8 Martorell – Granollers Centre 5,38 8 37,66  8 2,51  

 valor conjunt de les línies d’abast 
metropolità (4) 

3,47 64 188,87 
 

15 2,62  

 altres estacions interiors ciutat central 
i aeroport 

 9   3   

 total estacions dins l’àmbit 
metropolità 

 73  suma 82   

 
Valors inferiors a 2,5 Km entre estacions, valors entre 2,5 i 3,0 Km entre estacions, valors entre 3,0 i 5,0 Km entre estacions i 
valors superiors a 5,0 Km entre estacions. 

 


