
La prioritat de la línia dels
FGC

de Sabadell a Granollers



En la Regió de Barcelona, dividida en 18 grans àrees...



Els majors fluxos de mobilitat són direcció Barcelona, però no sempre
Dades ISA (Informe Sostenibilitat Ambiental) del PTMB



Hi ha, tanmateix, grans fluxos en totes direccions i en especial molts al Vallès



La major demanda es concentra a les àrees amb més ús del vehicle privat              
Dades ISA (Informe Sostenibilitat Ambiental) del PTMB



Aquests fluxos determinen la mobilitat en els principals canals

Gràfic de mobilitat entre àrees, data 2006.



Que augmentaran a la data 2026, amb un model no massa diferent a l’actual, 
però més accentuats a la perifèria regional.

Gràfic de mobilitat entre àrees, data 2026 (tendència moderada).



Aquesta mobilitat podria ser encara més gran en la data 2026,
i accentuada a la perifèria, si es mantenen pautes actuals poc sostenibles.

Gràfic de mobilitat entre àrees, projecció 2026 (tendència actual).



Aquesta mobilitat determina la demanda en Transport públic Col·lectiu,
ferroviari en particular.

Gràfic de demanda de mobilitat en transport públic, data 2006.



I permet preveure la demanda futura, tampoc tant diferent de l’actual

Gràfic de demanda de mobilitat en transport públic, projecció 2026.



Aquesta demanda determina la prioritat de nous eixos de transport públic 
ferroviari a la regió, data 2026.
L’eix Sabadell – Granollers apareix en primer lloc en la demanda de nous eixos
on ara no hi ha cap oferta ferroviària.



Els valors de la demanda també permeten establir l’ordre de prioritat
del desdoblament d’eixos de transport públic ferroviari a la regió, data 2026,
en aquells canals on hi ha una línia que caldria doblar.



El model ferroviari del PTMB (Pla Territorial Metropolità) preveu noves línies
no sempre coincidents amb les prioritats de la demanda vistes fins ara.
En particular, es preveu només una línia de Bus, o tramvia com a màxim,
des de Sabadell a Granollers.



Caldria completar el model ferroviari del PTMB, amb l’extensió dels FGC
des Sabadell a Granollers i caldria que la línia de Caldes a Mollet fos de tramvia, 
si hem de ser coherents amb allò que es valors de la demanda ens determinen.



Conclusions



• El PTMB (Pla Territorial de la regió Metropolitana de Barcelona) ha de 
reconèixer la prioritat regional de la nova línia dels FGC de Sabadell a 
Granollers.

• És un complement clar a la línia Orbital, i fins i tot assoleix major demanda.

• És de competència catalana (FGC), mentre que la línia Orbital ho és de l’Estat 
(ADIF, Ministeri de Foment). 

• És l’hora d’estendre al Vallès Oriental els efectes històrics positius de la línia 
dels FGC al Vallès Occidental.

• La línia dels FGC de Sabadell a Granollers atorga major sentit a la inversió en 
la nova línia dels FGC des de Terrassa a Sabadell, per la UAB, Cerdanyola i un 
nou accés a Barcelona pel túnel previst vers la capital.

VIA VALLÈS, octubre 2009


