
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fitxa tècnica del debat 

Lloc: La Llagosta 

Data: 22 de novembre 2018 

Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Modera: MCRIT 

 

Activitats realitzades 

• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en debat 

al territori (40 minuts) 

• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts) 

• Com ens imaginem la mobilitat al Vallès Oriental en els propers 10-15 anys? (20 minuts) 

 

Objectius 

• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball relacionades 

amb les infraestructures i serveis de mobilitat 

• Definir el model en relació als patrons de mobilitat que sigui més adient per al Vallès Oriental 

 

Resultats 

• Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a les 

infraestructures i serveis de mobilitat a la comarca 

• Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en marxa o 

en debat a la comarca 

• Definició del imaginari futur sobre la mobilitat al Vallès Oriental 

 

 

  



 
 

 

Participants 

Estanislao Arman  Ajuntament de Montornès del Vallès 

Montse Aliberch Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

Maribel Escartín Saludas UGT Vallès Oriental 

Francesc Xavier Muntasell Ajuntament de Santa Maria de Palutordera 

Quim Fornes Salillas CCOO U.I. Vallès Oriental Maresme Osona 

Emilia Macias Rosado CCOO U.I. Vallès Oriental Maresme Osona 

Xavier Palou Garcia Apper Outsourcing S.L.U 

Òscar Lorca Consell Industrial de Parets del Vallès 

Alejandro Tornay Alarcon Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Trini Rodríguez González Ajuntament de la Llagosta 

Carles  Labraña AMTU 

Roberto  Páez AMTU 

Joaquim  Colom  UEI - Cercle d'empresaris 

Laura Noguera Mcrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Estratègies a debatre sobre Infraestructures i Serveis de Mobilitat, 

Activitats de Transport i Logística 

 

 

 

 

1. Transport públic col·lectiu intracomarcal 

Qualitat i quantitat de l’oferta de transport públic interurbà. Horaris, freqüències, cost. Serveis 

exprés. Modes d’alta capacitat (busos ràpids, tren-tramvies, ferrocarrils...).  

 

2. Transport cap a Barcelona. Intermodalitat 

Afavorir la intermodalitat entre el transport privat i públic als principals eixos de connexió amb 

Barcelona. Estacionaments a les estacions del ferrocarril.   

 

3. Accessibilitat amb transport públic als polígons d’activitat 

Condicions d’accés als centres de treball, especialment als polígons d’activitat econòmica. Oferta 

de transport públic.   

 

4. Mobilitat tova  

Itineraris a peu o en bicicleta. Xarxa de camins i de carrils bici comarcals. Adaptació dels PAE cap 

a una mobilitat més tova: passos de vianants, carrils bici, senyalització, seguretat, etc.).  

 

5. Gestió del transport de mercaderies i logística 

Regulació dels itineraris per a pesants. Horaris de circulació. Trànsit de mercaderies. Dèficits dels 

PAE que dificulten el transport de gran tonatge.  

 

6. Gestió smart de la mobilitat. “Mobility as a service” 

Transport públic 
col·lectiu 

intracomarcal 

Transport cap a 
Barcelona. 

Intermodalitat 

Accessibilitat amb 
transport públic als 
polígons d’activitat 

Mobilitat tova  
Gestió del transport 

de mercaderies i 
logística 

Gestió smart de la 
mobilitat. “Mobility 

as a service” 



 
 

 

Governança de la mobilitat. Millora de la gestió del a mobilitat gràcies a les aplicacions mòbils. 

Nous serveis de mobilitat personalitzats. Oportunitats per mobilitat de grups amb necessitats 

específiques (gent gran, transport sanitari, joves...).  

 

Síntesi de les contribucions dels participants 

 

Priorització de les estratègies proposades 

Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada han 

estat:  

1. Transport públic col·lectiu intracomarcal.  

2. Accessibilitat amb transport públic als polígons d’activitat 

 

 



 
 

 

 

Elements destacats del debat en relació a les línies estratègiques 

 

 Les infraestructures i els serveis de mobilitat són considerats força millorables al Vallès Oriental. 

Es destaca la millora dels principals eixos viaris i ferroviaris, actuacions transversals a tots els eixos 

de treball plantejats, i prioritàries per la millora del transport públic intracomarcal i amb la resta 

de la Regió Metropolitana de Barcelona: l’eix ferroviari R3 i l’eix viari C-17. En el curt termini, es 

plantegen millores puntuals en aquestes infraestructures: en la R3 horaris i freqüència dels trens, 

en la C17, millores en el traçat per reduir-ne la perillositat en alguns dels seus trams. Al llarg 

termini, la R3 i el seu desdoblament, i l’ampliació de la C-17 amb la construcció del tercer carril.   

 

 Actuacions de rellevància territorial també seria el desenvolupament de l’estació intermodal de La 

Llagosta, com una actuació clau per la descongestió de la xarxa viaria comarcal i l’impuls del 

transit de mercaderies a través d’eixos ferroviaris.    

 

 Es destaquen les iniciatives engegades per la plataforma Fem Vallés. Es tracta de propostes per la 

millora de les connexions ferroviàries al Vallès i la creació d’una xarxa reticular que permeti 

incrementar les possibilitats de mobilitat a la comarca, aprofitant les infraestructures existents. 

Entre aquestes, es parla de la creació de 4 nodes ferroviaris (intercanviadors) i 20 noves estacions. 

Tenir en compte les propostes presentades per la plataforma Fem Vallés en la definició de les 

línies estratègiques i les implicacions sobre la mobilitat al Vallès. 

 

 Es parla de constituir una xarxa ferroviari al Vallès entenent-la com un servei de metro per 

millorar les prestacions de la xarxa actual ferroviària, amb la construcció de noves estacions 

d’intercanvi (cada km i mig) que facilitaria les connexions entre municipis, i també entre polígons 

industrials.  

 



 
 

 

 Es plantegen també les potencialitats de les connexions transversals entre vallesos, tenint en 

compte que la mobilitat entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental és la més alta a tot el 

territori català. Des de la plataforma Fem Vallés també es proposen línies de bus ràpid entre 

ambdues comarques que comportaria la creació de nous nodes d’intercanvi entre línies 

longitudinals i transversals.  

 

 Una línia de treball transversal que es proposa, i que aglutina elements clau per engegar els eixos 

estratègics que es plantegen, es crear consciència i educar a favor d’un mobilitat més sostenible. 

Treballar en aquesta direcció es considera desencadenant necessari per la transformació de la 

mentalitat de la població cap a modes de transport més sostenibles: major ús del transport públic 

i major ús de modes de transport no motoritzat.  

 

 Els Plans de Desplaçament d’Empresa, que algunes empreses del Vallès Oriental han començat a 

treballar, són instruments molt útils per facilitar la mobilitat i els accessos dels treballadors als 

polígons d’activitat econòmica (PAEs) de la comarca. Es remarca, alhora, la importància de la 

flexibilitat horària per una millor gestió dels transits en els accessos als PAEs. Importància del 

treball conjunt entre empresaris i administració.  

 Es considera interessant l’aposta per la creació de zones d’intermodalitat i eixos de mobilitat als 

polígons. És a dir, crear àrees d’intercanvi en estacions ferroviàries que distribueixin els 

treballadors cap als polígons a través d’eixos definits i amb mitjans com autobusos compartits i/o 

mitjans no motoritzats (bicicletes, patinets...). Fer dels polígons industrials espais que apostin per 

una mobilitat més tova amb la constitució d’eixos ciclables, i que garanteixin la mobilitat a peu.  

 

 Hi ha infraestructures i serveis de transport a la comarca que es poden millorar, i que ho haurien 

de fer en el curt termini. Per exemple, la millora de les connexions del Bus Express, valorant la 

seva implantació allà on no hi ha disponible cap servei de transport. També es tractaria de revisar 

els horaris i les freqüències dels trens cap a Barcelona, especialment els trens semidirectes.   

 

 La constitució d’un ens comarcal que gestioni la mobilitat a nivell comarcal és altra actuació que 

surt del debat. L’actualització i difusió d’informació relativa a horaris i freqüències, i respecte les 

diferents modalitats de transport és important per garantir que la població conegui les 

possibilitats per desplaçar-se en transport públic i el grau d’intermodalitat. Constituir una eina 

que aglutini tota l’oferta centralitzada de transport a la comarca.  

 

 

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia 

Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions: 

a) Transport públic col·lectiu intracomarcal 

En el curt termini, es planteja com molt important la creació d’un ens de coordinació del transport 

comarcal i intercomarcal, que gestioni i comparteixi la informació sobre freqüències i horaris de les 

diferents modalitats de transport públic que operen al Vallés. Facilitar que els diferents operadors 

comparteixin la informació per afavorir la intermodalitat.  



 
 

 

En el llarg termini, millores en la xarxa d’infraestructures de transport: desdoblament de la R3 i 

ampliació de la C-17.  

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Prestar un servei de bus mancomunat i intermunicipal  

- Creació d’un ens de coordinació per la millora del transport comarcal i intercomarcal 

- Valorar i adoptar les iniciatives que es recullen en l’estratègia Fem Vallés 20/20  

- Millores en el transport públic actual, en els seus horaris i freqüències 

- Ampliació de l’oferta de transport públic en aquells municipis que no tenen serveis  

- Compartir informació entre operadors 

- Facilitar la intermodalitat  

- Potenciar el transport a la demanda 

  

 

b) Transport cap a Barcelona. Intermodalitat 

En el curt termini, afavorir la intermodalitat amb actuacions que faciliten les connexions amb mitjans 

de transport no motoritzats (servei de bicis) entre les estacions de ferrocarril i els polígons 

industrials, i entre aquests i els nuclis urbans. Amb això, construcció d’aparcaments segurs de 

bicicletes en els principals pols de mobilitat comarcal.  

En el llarg termini, millorar les infraestructures ferroviaris per fer horaris i freqüències més optimes 

per als usuaris.  

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Servei de bicis elèctriques a les estacions més allunyades dels municipis 

- Aparcaments segurs de bicicletes  

- Millores en les freqüències de la R-2 

- Potenciació connexions Renfe i BusExpress on no es té servei 

- Millora de les infraestructures ferroviàries 

 

 

c) Accessibilitat amb transport públic als polígons d’activitat 

En el curt termini, es proposa treballar per fer la mobilitat als polígons més tova a través de la creació 

de carrils bicis i/o itineraris a peu. Es planteja idear un servei de bicis als polígons prestats per les 

empreses. Treballar perquè les empreses prestin serveis a la demanda per als seus treballadors.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Prestació d’un servei de bicis per part de les empreses dels polígons  

- Creació d’aparcaments segurs de bicicletes a les estacions  

- Apostar per vehicles autònoms en els desplaçaments interns dins dels polígons. Fer d’aquests 

vehicles llançadores entre les estacions de ferrocarril o parades de bus per la distribució dels 

treballadors entre les empreses  

- Prestació de serveis a la demanda des d’estacions de ferrocarril o parades de bus fins als polígons.  

 

 



 
 

 

d) Mobilitat tova 

En el curt termini, treballar per recuperar camins i vies lentes que facilitin les connexions entre 

municipis i polígons a peu o en bicicleta. Definició i potenciació d’una xarxa de camins ciclables que 

connectin municipis, parades de bus, estacions de ferrocarril, i polígons d’activitat econòmica a 

través d’itineraris segurs.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Recuperació de camins i vies lentes entre municipis 

- Prestació de serveis a la demanda. Agrupació de les empreses més petites perquè puguin donar 

també aquest tipus de serveis  

- Considerar la ruta Eurovelo8 i el seu pas pel Vallès en la definició d’eixos ciclables  

- Creació i potenciació d’una xarxa de caminis ciclables intermunicipals 

- Definició de connexions segures entres itineraris a peu/bicicletes, nuclis urbans, parades de bus, 

polígons d’activitat econòmica i estacions de Renfe 

 

 

 

e) Gestió del transport de mercaderies i logística  

En el curt termini, per una millora de la gestió del transit als polígons industrials regular i unificar els 

serveis de repartiment de mercaderies que treballen als polígons per evitar que hi hagi més d’un per 

àrea o sector.   

 

En el llarg termini, apostar pel transport de mercaderies ferroviari, amb l’impuls de les estacions 

destinades i adaptades al tràfic de mercaderies. Important en aquest punt el desdoblament de la R3, 

i la creació d’un consorci publico-privat que gestioni l’estació intermodal de La Llagosta, ja 

projectada.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Desdoblament de la R3 

- Creació d’un consorci publico-privat per la gestió de l’estació intermodal de La Llagosta 

- Aposta i impuls per la creació d’estacions de ferrocarril destinades i adaptades al tràfic de 

mercaderies 

- Potenciació del transport de mercaderies ferroviari 

- Regulació i unificació dels serveis de repartiment de mercaderies per àrees  

 

 

f) Gestió smart de la mobilitat. “Mobility as a service” 

En el curt termini, treballar a nivell empresarial el compartir bus d’empresa per oferir serveis a la 

demanda. Amb això, apostar perquè les empreses tinguin Plans de Desplaçament d’Empresa perquè 

es recullin accions per la millora de la mobilitat dels seus treballadors. Una acció que s’apunta es 

prestar un servei de bicis perquè els treballadors puguin fer-ne ús en els desplaçaments entre 

estacions de ferrocarril o bus fins a la pròpia empresa i a l’inversa.  



 
 

 

En el llarg termini, apostar pel desplegament de vehicles autònoms que circulin pels polígons i 

connectin empreses amb els principals eixos de transport.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Foment de vehicles elèctrics per al transport i distribució de mercaderies 

- Agrupació de petites empreses per compartir bus privat d’empreses 

- Definició de Plans de Desplaçament d’Empresa que recullin accions per la millora de la mobilitat 

dels seus treballadors 

- Prestar servei de bicis per part de les empreses  

- Desplegament d’una flota de vehicles autònoms als polígons d’activitat econòmica que comuniqui 

infraestructures ferroviàries amb les empreses 

 

 

Visió futura de la mobilitat al Vallès Oriental 

Segons els participants, s’ha d’apostar i treballar per una mobilitat cada cop més tova amb la 

definició d’itineraris que comuniquen municipis, i també polígons d’activitat econòmica. Apostar pel 

transport públic ha d’anar lligat a la revisió dels horaris i freqüències i la seva millora. També fer-ne 

una revisió dels preus. Perquè la població en faci ús caldrà la millora de part de les infraestructures. 

El Vallès requereix la transformació i reforma de certes infraestructures que millorarien els serveis de 

transport públic existents. Es tracta del desdoblament de la R3 en la seva millora de freqüències i 

horaris i l’ampliació de la C-17 per la seva descongestió i millora de seguretat. Són actuacions 

considerades clau per una millora de la mobilitat a la comarca.  

Però, creuen que tot això serà possible sempre que hi hagi un treball transversal de sensibilització i 

consciència a favor del transport públic i cap a l’adopció de mitjans de transport no motoritzats. 

També esdevé força important la gestió de la informació entre operadors, perquè s’afavoreixi la 

intermodalitat.   

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Estructura de la dinàmica 

 

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).  

Presentació en format PPT per part de l’equip de Daleph i Mcrit sobre l’estat actual dels treballs per 

situar els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització 

dels antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, i introducció a les dinàmica del debat. 

Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Infraestructures i Serveis de Mobilitat.  

  

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al territori 

vinculats a cada estratègia (20 min).  

Els participants es divideixen en dos grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups ha 

d’identificar i proposar projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que sumin 

a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i també pel llarg termini (més enllà de 

2025). Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica a la resta les seves 

decisions i les seves propostes. Un o més membres del grup exposen els principals raonaments a la 

resta de participants al final de l’activitat.  

 

 

 

3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20 min).  

De nou de manera col·lectiva, i sobre la proposta d’iniciatives i programes sobre la taula, s’escullen 

aquelles iniciatives o projectes en el curt termini (2018-2025) i en el llarg termini (més enllà de 2025) 

que s’identifiquin com a més rellevants i interessants. S’agafen les enganxines corresponents i es 

col·loquen dins el cercle de consens. De nou es genera un debat intern en cada grup. 



 
 

 

 

 

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).  

Els grups realitzen una discussió interna sobre quins dels 6 grans eixos estratègics de treball 

proposats són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota amb dos gomets 

la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li segueix. Cada 

participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada grup sobre les 

propostes que s’han fet. 

 

 

5. Activitat 4 - Discussió sobre la priorització i viabilitat de les línies (20 min).  

Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per 

cadascuna de les estratègies, i es valora quina és la priorització i viabilitat té cadascuna de les línies, 

així com la capacitat d’impacte que es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el desenvolupament 

de les estratègies proposades.  

 

 

 



 
 

 

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre el model d’infraestructures i serveis de mobilitat al Vallès 

Oriental (20 min). 

Es mostren 4 models alternatius, però no excloents, sobre sistemes de transport, infraestructures i 

serveis de mobilitat al territori català, perquè els participants destaquin amb quin dels models 

presentats es senten més identificats i els agradaria més prendre com a referent de cara a 

desenvolupar les línies estratègiques proposades.  

 

La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines la mobilitat al Vallès Oriental en els propers 10-15 anys?” 

a) amb una mobilitat basada en solucions més tecnològiques, com el bus Èrica 

b) amb una gestió més personalitzada amb més sistemes de transport a la demanda, com al Berguedà 

c) amb un pes creixent de la mobilitat tova, com al Baix Llobregat 

d)  amb més inversions en el desenvolupament de grans infraestructures ferroviàries, com la LOF 

 

7. Debat obert i cloenda (10 min)  

 


