
R Reportatge:
ESTACIÓ CENTRAL DE MARTORELL

66 c  

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 
SETEMBRE - 
OCTUBRE  2011

 

■■■ La nova estació Central dels Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya a 
Martorell era necessària per poder conver-
tir-la en una estació de pas, ja que abans 
els trens havien de recular en via morta 
des de Martorell Enllaç fins a aquí, la qual 
cosa representava un procés molt incòmo-

Clar i 
modèlic
Nova estació Central dels Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a Martorell, on el correcte emplaçament 
resol l’ús encomanat i millora l’entorn
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de i molt poc operatiu per al trànsit dels 
combois. Per aquest motiu es va haver de 
construir un nou pont sobre el Llobregat 
i l’edifici de l’antiga estació es va haver 
d’enderrocar per permetre el pas de les 
vies i per facilitar la connexió amb l’esta-
ció de Renfe. Al seu torn, el corredor per on 
passaven les antigues vies del carrilet fins 
a l’estació de Martorell Enllaç es va aprofi-
tar per al traçat de les del nou AVE.

Una de les característiques més interes-
sants d’aquesta actuació és que, ja que calia 

una intervenció important, es va aprofitat 
per millorar, no només el trànsit ferroviari 
sinó també la ciutat en tota l’àrea propera 
a l’estació. Un dels majors encerts d’aquest 
projecte ha estat el d’ordenar un teixit 
urbà molt triturat i desordenat, amb forts 
desnivells i trames inconnexes. Perquè 
això hagi estat possible ha hagut d’haver-hi 
una col·laboració estreta entre la Direcció 
General de Transports de la Generalitat de 
Catalunya, de la qual depèn FGC, l’Ajunta-
ment de Martorell i, en una fase posterior, 

també amb ADIF (Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias, l’empresa que 
ha substituït a Renfe en la propietat de les 
vies i estacions estatals), ja que està pre-
vist enderrocar l’actual estació de Rodali-
es -una de les més antigues de Catalunya- i 
substituir-la per una de gairebé simètrica 
a la de FGC, a sobre de les vies de Renfe. 
Quan tota l’actuació estigui acabada, 
l’enllaç entre les dues estacions serà molt 
còmode i els voltants de l’estació quedaran 
definitivament endreçats i accessibles.
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L’edifici
L’interior de l’edifici de FGC és molt 
confortable, diàfan i accessible, és a dir, 
que s’entén de seguida on està situada 
cada cosa i quin és el recorregut a seguir. 

La construcció és bàsicament metàl-
lica, recolzada en els murs de formigó 
preexistents a nivell de vies, amb pòrtics 
de perfils d’acer situats en línia amb els 
tancaments. Tancaments que són, tant en 
coberta com en façana, de panells sand-
vitx de xapa d’acer amb ànima d’escuma 
de poliuretà. A la coberta, un paviment 
flotant de relliga pintada amb polièster 
recupera la forma horitzontal que els 

pendents i canalons desdibuixen. Aques-
ta solució és, per una banda, una millora 
estètica, ja que, des d’un punt elevat es 
llegeix com un volum prismàtic perfecte 
i, per l’altra, és una millora de confort, 

ja que la relliga projecta ombra al tanca-
ment inferior, cosa que millora molt el 
rendiment tèrmic a l’estiu. 

Per sota la coberta, el fals sostre està 
compost de dues capes, una la visible de 
panells registrables de xapa d’acer inoxi-
dable perforada i estirada (deployé), i una 
d’invisible, de plafons de cartró-guix pin-
tats de color negre, que és la que acaba de 
completar l’aïllament tèrmic de la cober-

ta, a més d’amagar totes les instal·lacions. 
En els tancaments verticals també hi ha 
una doble paret. Un segon panell sandvitx 
tanca la subestructura per l’interior acon-
seguint un bon aïllament i la reducció al 
mínim dels ponts tèrmics. L’únic punt 
feble de l’envoltant és la gran superfície 
vidriada de la façana que dóna cap a les 
vies. Tot i ser en una orientació nord-est 
i estar dotada de vidres de control solar, 
en els mesos calorosos rep una gran 
insolació que significa, conseqüentment, 
una aportació calorífica excessiva a la 
cafeteria de l’estació. Com és freqüent al 
nostre país, la protecció solar de les grans 
vidrieres, -per altra part molt agradables, 
ja que dominen tot el recinte de l’estació i 
de nit son espectaculars il·luminades des 
de dins- és insuficient. 

Tant en la construcció com en els 

Un dels majors encerts ha estat el d’ordenar un teixit 
urbà molt triturat i desordenat, amb forts desnivells i 
trames inconnexes
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acabats s’aprecia una execució correcta 
i una estètica molt atractiva i acurada, 
amb materials de qualitat, en la línia 
que ha mantingut FGC des del seu 
començament, per tal de realitzar la seva 
arquitectura. La construcció pública, 
precisament per ser pública, i per estar 
sotmesa a molt desgast, ha de ser sòlida 
i durable, ja que sinó el manteniment i 
les reparacions acaben sent molt més 
cares que la qualitat aplicada en origen i 
a més donen molt mala imatge. En aquest 
sentit, tant els paviments de granit negre 
Zimbawe de 6 cm. de gruix a interior i 
lloses de formigó tintat a l’exterior, com 
els acabats verticals d’acer inoxidable, 
del tipus 316 SL,  garanteixen un compor-
tament fiable durant molt temps. No hi ha 
gairebé més materials en tot l’edifici i per 
això, aquests prenen tot el protagonisme. 

En el cas de la xapa d’acer inoxidable fins 
i tot marca el modelatge de l’edifici, de les 
rampes i de les escales, que s’adapten a la 
mida de 200 x 100 cm. dels panells.

L’exterior
L’actuació, com ja hem dit al principi, 
s’estén cap a l’exterior, com si es tractés 
d’una part més de l’edifici, amb els matei-
xos acabats i el mateix rigor. A l’altra 
banda del nou carrer de Montserrat es 
crea una plaça, sobre les vies, i l’accés al 
carrer de Montserrat antic, que ha quedat 
a una cota més baixa, es resol mitjançant 
un petit túnel per als vehicles i unes 
rampes i escales mecàniques per als via-
nants, espectaculars tant pel tractament 
polit de l’acer inoxidable i l’efecte de la 
il·luminació, com pels grans voladissos 
estructurals que suporten les lloses de les 

rampes. La vegetació de l’enjardinament 
de l’espai públic es compon d’espècies 
que precisen molt poc manteniment i les 
palmeres de la plaça són recuperades de 
llocs afectats per les obres i trasplantades 
als seus nous emplaçaments, prop de 
l’edifici.

L’actuació és un exemple clar i modè-
lic de com el correcte emplaçament d’un 
edifici no sols resol perfectament l’ús 
que se li ha encomanat sinó que, a més, 
millora i fa més agradable el de l’entorn 
més proper. Només és de desitjar que la 
inversió per la part que falta per construir 
arribi el més aviat possible i que sigui 
l’adequada per tal de mantenir la qualitat 
de la part ja realitzada. ■

Fitxa tècnica

■■ Nom de l’obra: 1a Fase de l’espai intermodal de la nova estació de Marto-

rell-Central dels FGC

■■ Emplaçament: Plaça de l’estació s/n. Martorell

■■ Promotor: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Gene-

ralitat de Catalunya

■■ Gestió de l’obra: GISA, S.A.U. 

■■ Propietat de l’obra: FGC. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

■■ Director del projecte: Bernardo de Sola

■■ Direcció d’obra: Pau Esteban, Laura Álvarez, Josep Sindreu i Víctor Guerrero.  

GPO Ingeniería, SA

■■ Assistència tècnica a la gerència d’obra de GISA. Assessorament en 

matèria de posada en obra del projecte urbanístic i arquitectònic de l’estació i 

de l’entorn: Bernardo de Sola & Angela Gori, arquitectes

■■ Control de qualitat: Núria Morera. GPO Ingeniería, SA

■■ Constructora: UTE Six Constructors i HPSA

■■ Gerent i cap d’obra: Íñigo Jimenez

■■ Dates de l’obra: inici el març de 2006 i acabament el maig de 2007

■■ Superfície construïda: 880 m2

■■ Industrials i subministraments principals:

■ Estructura metàl·lica: Tallers Ballester

■ Mur cortina: ESP-ALU

■ Aplacats de pedra: Canteres Valsan

■ Acer inoxidable repujat: RECA

■ Reixa de relliga: RELESA

■ Instal·lacions: EMTE

■ Climatització: Girbau, Josep Girbau, SL

■ Lluminàries: Socelec

■ Senyalètica: Nogales BCN

■ Mobiliari: Escofet, BD Barcelona Disseny i SUABAD

■ Baranes i manyeria: Joan Núñez

■ Ascensors: ERSCE S.A. i ThyssenKrupp

■ Escala mecànica: ThyssenKrupp
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■■■  L’anàlisi econòmica reflecteix una 
alta inversió que repercuteix més enllà de 
la  superfície edificada en l’estricte àmbit 
de l’estació. La intervenció i la inversió 
efectuada ha revertit en l’estructuració 
dels espais originàriament existents, resi-
duals, i que han quedat transformats amb 
aquesta i altres operacions en una nova 
àrea urbana de qualitat. El resultat incum-
beix tot l’entorn immediat, cus la trama 
viària, i ordena funcionalment aquest 
enllaç d’intercanvi ferroviari. Dit això, la 
lectura de les dades econòmiques caldria 
referir-la també a la porció de ciutat refeta 
i complementar així la lectura de les ràtios 
de cost en relació a la superfície construïda.

Els imports reflectits indiquen una 
descompensació del pressupost cap al sis-

La nova estació 
que relliga la ciutat

tema envoltant (tancaments i obertures), 
ja que dit sistema consumeix una tercera 
part de la inversió total i representa una 
repercussió de 775€/m2. El capítol de 
coberta es troba en uns valors estàndard, 
a l’igual que la incidència de portes i 
finestres. El capítol que provoca el dese-
quilibri és la façana: mur cortina i pedra.

Un altre capítol d’elevat impacte eco-
nòmic és el de revestiments i acabats, que 
absorbeixen el 22% del pressupost i signi-
fiquen 514€/m2. És un valor alt, que referit 
directament sobre la superfície resulta una 
repercussió de paviments de 262€/m2, i de 
sostres de 160€/m2.

Envoltant i acabats s’enduen un 55% 
del pressupost, i la resta de capítols s’en-
duen el 45% restant, amb una modesta 
incidència dels capítols d’estructura en un 
17% (per la suma de fonaments, estructura 
vertical i horitzontal, protecció al foc, i 
moviments de terres) i del capítol d’instal·-
lacions en un 11%, una característica un 

punt paradoxal ateses les característiques 
de la obra, construïda a cavall del túnel 
de soterrament de les vies, i amb força 
complexitat d’instal·lacions i escomeses.
(s’indiquen preus d’execució material 
PEM, sobre els quals s’hi aplicaria el 19% 
DGO+BI) ■

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat
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QUADRES D’ANÀLISI DE COSTOS

Pressupost de l’estació de Martorell Central imports PEM % €/m2

■ TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 27.697 1,34% 31,47

■ ESTRUCTURA 337.014 16,35% 382,97
■ Fonaments 49.608
■ Pilars 11.780
■ Estructura metàl·lica 210.720
■ Estructura de formigó 10.259
■ Forjat zona del bar 21.327
■ Protecció al foc 33.320

■ COBERTA 38.682 1,88% 43,96

■ TANCAMENTS 548.185 26,59% 622,94
■ Mur cortina i pedra 443.076
■ Panell sandwich 59.345
■ Edicle ascensor 45.764

■ TANCAMENTS PRACTICABLES 95.829 4,65% 108,90
■ Portes de fusta 5.600
■ Portes automàtiques 48.030
■ Finestres 28.153
■ Portes de vidre 723
■ Persianes enrotllables 13.323

■ PARTICIONS INTERIORS 39.495 1,92% 44,88

■ REVESTIMENTS I ACABATS 452.546 21,95% 514,26
■ Paviments i soleres 230.720
■ Parets 77.255
■ Sostres 140.928
■ Pintura 3.643

■ EQUIPAMENT FIX 67.377 3,27% 76,56
■ Sanitaris 2.259
■ Barra del bar 16.303
■ Seient multifuncional FGC 7.340
■ Mobiliari dependències FGC 24.858
■ Mobiliari del vestíbul 16.617

■ SERRALLERIA 191.834 9,31% 217,99
■ Escala metàl·lica interior 2.949
■ Reixes 1.985
■ Pèrgola d’alumini 13.405
■ Plataformes de relliga 60.721
■ Baranes 112.774

■ SANEJAMENT 6.226 0,30% 7,08
■ Sanejament 3.815
■ Zona FGC 2.411

■ INSTAL·LACIONS VESTÍBUL 51.723 2,51% 58,78
■ Electricitat 46.473
■ Fontaneria 5.250

■ INSTAL·LACIONS BAR 123.868 6,01% 140,76
■ Electricitat 47.751
■ Fontaneria 11.457
■ Climatització 64.162
■ Contraincendis 498

■ INSTAL·LACIONS DEPENDÈNCIES FGC 51.473 2,50% 58,49
■ Electricitat 14.528
■ Fontaneria 9.398
■ Climatització 22.836
■ Contraincendis 4.711

■ ALTRES 29.450 1,43% 33,47
■ Seguretat i salut 21.198
■ Escomeses 8.252

TOTAL PEM 2.061.399 100,00% 2.342,50

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 880 m2

Distribució cost/sistemes 
segons codi de color

SISTEMA 
ESTRUCTURAL  
17,69%

SISTEMA ENVOLTANT  
33,12%

SISTEMES 
COMPARTIMENTACIO 
1,92%

REVESTIMENTS  
I  ACABATS  
21,95%

SISTEMA 
EQUIPAMENT  
12,57%

ALTRES 
1,43%

SISTEMA 
INSTAL·LACIONS I 
CONDICIONAMENT  
11,32%
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■■■ L’input determinat per la concreció de la proposta d’inter-
modalitat, entre la nova Estació de Martorell Central de FGC i 
la nova estació de RENFE Martorell, reafirma la importància 
d’aquest projecte urbanístic de gran calat, com és el promoure 
un salt en l’escala urbanística que permeti una visió mes global 
del conjunt dels barris, que no solament plantegi la construcció 
del nou intercanviador entre les dues estacions (FGC i RENFE) 
sinó que també inclogui la creació d’una plaça urbana on, a 
l’hora de garantir la fluïdesa dels fluxos d’usuaris del ferrocar-
ril, també “faci seu” el concepte d’intermodalitat (Park & ride 
inclusivament) en el seu aspecte mes ampli de transit i estacio-
nament (vehicles privats i autobusos periurbans) etc. 

El punt de proximitat entre les dues línies fèrries que traves-
sen la ciutat de Martorell (línia Llobregat-Anoia de Ferrocarril 
de la Generalitat  de Catalunya i línia de rodalia RENFE) pro-
picia la ubicació d’un nou equipament que reuneix, en un únic 
edifici intercanviador, les dues estacions de Martorell Central 
FGC i RENFE. 

Unitat compositiva
Bernardo de Sola
Angela Gori
Arquitectes

L’edifici de la nova estació de Martorell Central FGC, inau-
gurat al maig 2007, es projecta conjuntament a la nova estació 
de RENFE, actualment en fase d’obres permetent, en el prò-
xim futur, la connexió entre les dues estacions en un parell de 
minuts.  

L’efecte pont
El conjunt edificat se situa en el front principal de la nova plaça 
de les Estacions i com pont sobre les vies. Entre els dos edificis 
es crea un atractiu punt d’unió formalitzat per un mirador amb 
pèrgola entrellaçant l’articulació formal i funcional dels dos 
volums. Aquesta unitat compositiva també es percep des de les 
andanes, on l’efecte “pont” accentua la percepció de la citada 
intermodalitat entre ambdues estacions. 

L’edifici intercanviador assumeix, amb aquesta nova visió 

L’edifici intercanviador assumeix el 
màxim protagonisme no solament 
funcional, ja que se situa i actua com a 
punt de confluència intermodal de l’àrea
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de conjunt urbà, el màxim protagonisme, que no 
és solament funcional, ja que se situa i actua com 
a punt de confluència intermodal de l’àrea, sinó 
també formal, mitjançant l’aportació de qualitat 
arquitectònica en un entorn urbà fins ara molt 
fragmentat. 

Una nova Plaça
Finalment cal assenyalar que la implantació del 
intercanviador FGG i RENFE inclou una sèrie 
d’actuacions per a la integració en la ciutat i 
millorar el seu entorn. Les obres d’urbanització 
de l’entorn se centren en la creació de la nova 
plaça de les Estacions, la creació dels accessos 
mitjançant rampes, escales fixes i escala mecà-
nica que connecten els barris limitrofes (barris 
de Can Carreres i de l’antiga estació de RENFE), 
situats a cotes inferiors respecte a la plaça amb 
aquest nou espai urbà enjardinat. La creació i 
millora dels nous accessos a la Plaça de les Esta-
ció també afavoreixen la connexió entre aquests 
espais d’ús public i aporten una clara lectura per a 
la seva utilització. ■
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■■■ Antecedents
L’estació de Martorell-Central està situada al barri de Can Car-
reras de Martorell a la confluència de les línies d’FGC i ADIF. 
L’espai que actualment ocupa aquest edifici era antigament 
un nus ferroviari important ja es troba a la confluència de la 
línia d’ample ibèric de Barcelona a Martorell i Vilafranca del 
Penedès amb la línia de via mètrica que anava inicialment cap 
a Igualada i posteriorment cap a Manresa. Tota aquesta zona 
estava ocupada per una gran platja de vies i naus d’estaciona-
ment i manteniment de material mòbil que amb el temps va 
caure en decadència.

L’any 2003 van començar les obres del desdoblament de 
la línia d’FGC entre el baixador del Palau (Sant Andreu de la 
Barca) i l’estació de Martorell-Enllaç. Eren els darrers 6 km que 
restaven per portar la via doble des de l’estació de Plaça Espa-
nya de Barcelona fins a Martorell. Amb motiu d’alliberar un 
tram de la traça dels FGC, espai necessari per a l’obra de la nova 
Línia d’Alta Velocitat Madrid-Lleida-Barcelona, es va fer una 
variant de la línia existent i es va aprofitar per fer-la passar per 
Martorell-Central amb la finalitat d’acostar-la al centre de la 
població i a més fer-la coincidir amb l’estació de RENFE-ADIF.

El projecte preveia una nova estació que no es va arribar 
a dur a terme tal com estava concebuda ja que posteriorment 

Com un vestit fet a mida

Josep Sindreu
Enginyer d’Obres Públiques
Enginyer civil
Máster en projectes, construcció i manteniment d’infraestructures ferroviàries

es van modificar els criteris de disseny per integrar un seguit 
de necessitats que no estaven contemplades. A finals de 2004,  
es va adjudicar a l’arquitecte Bernardo de Sola la redacció del 
Projecte Bàsic de Millora urbanística del Barri de Can Carreras 
de Martorell – Estació intermodal de Martorell-Central. Amb 
posterioritat, a principis de 2006, es va adjudicar la Direcció de 
les Obres a GPO Ingeniería S.A. (Pau Esteban, Laura Álvarez 
i Josep Sindreu) amb la intervenció de Bernardo de Sola com a 
director del projecte.  

L’estructura
La nova estació es va bastir sobre l’entrada del pas superior del 
carrer Montserrat que es va executar durant la fase del desdo-
blament de la línia. Situant l’edifici sobre la via se salvava el 
desnivell que hi ha entre el nivell superior on hi ha el carrer i 
l’accés a l’estació i l’inferior on hi ha les andanes. És per això 
que l’edifici està encavalcat entre aquests dos nivells. El desni-
vell se salva mitjançant escales, fixa i mecànica, i un ascensor 
de 1.000 kg de capacitat. Per la posició de l’edifici de viatgers 

Com un vestit fet a mida es va projectar 
tot l’embolcall a l’estructura i es van 
cercar els procediments i sistemes 
constructius per implantar els elements 
que es volien utilitzar com a pell de 
l’edifici: vidre, granit i acer inoxidable
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d’FGC, situat en aquest salt de nivells, una part de l’estructura 
es fonamenta a la plataforma de la cota de vies i la resta sobre 
l’estructura del pas superior i al reblert de terres del mur de 
contenció. Aquesta disparitat d’elements, unit a les dimen-
sions de l’edifici, va fer que l’estructura s’hagués de tractar 
mitjançant dos mòduls independents que va generar l’aparició 
d’un junt de dilatació situat aproximadament al centre del 
conjunt.

Per tal de no generar unes sobrecàrregues importants sobre 
l’estructura del pas superior, unit a la necessitat de tenir uns 
elements verticals esvelts, es va optar per dissenyar una estruc-
tura metàl·lica composta a base de perfils metàl·lics laminats 
de seccions estàndards soldats entre ells.

L’estructura doncs, consisteix bàsicament en vuit pòrtics 
metàl·lics dels quals els primers cinc es troben sobre el pas 
inferior i els restants sobre el terraplè. Entre pòrtics es recolzen 
les corretges de coberta a l’extrem de la qual, pel costat nord, es 
diposa un voladiu de 4 m. Els pilars estan formats per 2 UPN-300 
units per les ales als pòrtics interiors i per 2 UPN-300 separats 10 
cm als pòrtics extrems. Les jàsseres estan formades per IPE-400 
als pòrtics del vestíbul de l’Estació , mentre que el voladís es 
resol mitjançant un perfil HEA-550. Per altra banda,  les corret-
ges de coberta estan formades per perfils IPE-180 a tota l’estació 
excepte a l’extrem del forjat que són 2 UPN-180 units a les ales.

Com un vestit fet a mida es va projectar tot l’embolcall a 
l’estructura i es van cercar els procediments i sistemes cons-
tructius per implantar els elements que es volien utilitzar com 
a pell de l’edifici: vidre, granit i acer inoxidable. 

Tancaments i acabats 
En tot moment i donat que s’havia de fer un folre lleuger es va 

adoptar la solució d’emprar un mur cortina en pràcticament 
la totalitat de les façanes.  A les parts cegues que havien d’anar 
recobertes de pedra es van utilitzar panells doble sandwich pre-
fabricats a base de xapa galvanitzada de 0,3 mm i un aïllament 
interior de poliuretà. A les zones de vidriera es va utilitzar la 
perfileria corresponent sobre els muntants d’alumini verticals 
per a fixar els vidres.

La façana del costat de les vies es va plantejar com un gran 
mur cortina transparent amb perfileria d’alumini i vidre cli-
malit 12(6+6)+10(5+5) amb protecció solar i tractament d’auto 
rentat. És la façana mirador on s’hi recolza també el nucli del 
bar. Des de les vies i mitjançant aquesta façana s’aprecia la 
idea d’edifici pont entre les dues estacions. En un futur, quan es 
construeixi la part corresponent a l’estació d’ADIF-RENFE  es 
completarà l’horitzó que marca la façana completa de l’estació.

La façana que dóna a la plaça està concebuda com una faça-
na més urbana, que respon a la idea de final de ciutat. Està apla-
cada de pedra natural granítica negre tipus corvara amb  for-
mat de 60x40x3 i té un gran finestral de format horitzontal cons-
truït amb fusteria d’alumini i vidres laminats 12(6+6)+10(5+5) 
amb cambra d’aire de 12mm, protecció solar i tractament 
d’auto rentat. La pedra es va subjectar mecànicament mitjan-
çant uns perfils mecanitzats d’alumini que es fixaven a la xapa 
galvanitzada del sandwich mitjançant cargols i que encaixaven 
en uns talls practicats a la placa de pedra. 

Les façanes laterals estan compostes en pràcticament  tota 
la seva totalitat per mur cortina envidrat amb les mateixes 
qualitat de vidre que la resta de l’edifici. Només en la zona dels 
accessos es van combinar alguns elements d’acer inoxidable 
per encaixar el mur cortina amb les portes automàtiques i les 
persianes enrotllables. A la façana est, que dóna a la platja 
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de vies es van combinar les safates d’acer inoxidable a la part 
superior de la mateixa, emmarcant la vidriera del bar, amb les 
safates d’alumini lacat a la zona inferior de la façana.

En la zona d’accés a vies, on hi ha l’ascensor que va a l’an-
dana es va utilitzar de manera puntual obra de fàbrica amb 
aïllament tèrmic de poliestirè i el folre a base de xapa d’acer 
inoxidable de 2 mm de gruix  per ocultar l’estructura metàl·lica. 
De la mateixa manera, per emmarcar la vidriera del costat de la 
plaça i poder fer que sobresortís es va executar un llavi de xapa 
d’acer inoxidable brillant de les mateixes característiques. 

A les divisòries interiors, que bàsicament són les que sepa-
ren el vestíbul de la zona del bar, se segueixen combinant les 
parts cegues amb les envidrades.  Els tancaments de mur de 
fàbrica son de maó de 10 cm de gruix sobre els quals s’hi recolza 
la fusteria d’acer inoxidable que és la base de muntatge dels 
vidres. Així com a la cara exterior de l’edifici l’element emprat 
és el granit negre, per la cara oposada es va optar per l’acer ino-
xidable amb acabat brillant.

Així doncs, interiorment, els paraments interiors estan 
folrats amb planxes d’acer inoxidable brillant repujat amb un 
relleu en forma de “cacauet” de format 2 x 1 m fixades sobre 
subestructura metàl·lica o paret d’obra de fàbrica. Per aconse-
guir unes correctes alineacions es van col·locar un conjunt de 
rastrells a base de tub d’acer galvanitzat sobre els que es van 
fixar els panells d’acer inoxidable mitjançant cargols vistos.  
Per adaptar la modulació a les dimensions reals dels diferents 
panys de paret es van ajustar els plafons mantenint, això si, les 
proporcions esmentades. 

La paret divisòria entre l’estació i el bar està folrada 
d’aquest material sense arribar al sostre, ja que la franja que 
queda fins el sostre està tancada amb una finestra de fusteria 

d’acer inoxidable i vidre laminar (4+4). Els pilars metàl·lics de 
l’estructura i algunes interfases es van folrar amb xapa d’acer  
inoxidable brillant de 2 mm de gruix. Del mateix material es 
van tractar les portes interiors. L’interior dels lavabos es va 
enrajolar amb gresite fins al nivell del fals sostre.

Coberta
Sobre l’estructura metàl·lica i per qüestions de lleugeresa i 
aïllament tèrmic es va muntar una coberta tipus deck, formada 
per xapes grecades i aïllament al seu interior. La impermeabi-
lització es va fer mitjançant tela asfàltica transitable termosol-
dada col·locada directament damunt de la coberta.

Degut a que exteriorment l’estació estava concebuda com 
una caixa perfecte, calia que el sostre es convertís en la cinque-
na façana i unificar d’aquesta manera el volum de l’estació con-
formant-lo en un paral·lelepípede. És per això que aquest pla 
superior de l’estació es va aconseguir mitjançant la col·locació 
d’una relliga metàl·lica de color negre que deixa passar l’aigua 
i que oculta els plans de la coberta amb pendent. La relliga se 
sustenta sobre unes potes de material plàstic que descansen 
sobre la tela asfàltica mitjançant unes bases per repartir millor 
les càrregues.

Paviments
A l’interior de l’estació, tant en l’àmbit principal del vestíbul 
com en el del bar i els lavabos de la planta superior s’ha utilitzat 
com a paviment el mateix material que en la façana, es a dir, la 
llosa granítica negre corvara tosquejada de 60x40x6.

A mode d’experiència pilot en l’àmbit d’FGC els encami-
naments per a invidents es van fer amb el mateix tipus de 
paviment però fressant les franges de guia per tal de donar el 
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corresponent relleu.  D’igual manera, a la zona exterior de la 
pèrgola que en un futur enllaçarà amb l’altra estació també es 
va emprar la mateixa pedra. En canvi en la resta de la urbanit-
zació dels voltants de l’estació es va col·locar un paviment de 
peces prefabricades de morter acolorit de format 80x60x12.

A l’escala d’accés a l’andana es van col·locar graons prefa-
bricats d’una sola peça de color negre amb relleu a base de pas-
tilles d’us estàndard a les estacions d’FGC. De la mateixa mane-
ra, a l’andana es va col·locar terratzo de 36 pastilles de format 
40x40 de color negre emmarcat per una peça de vora d’andana 
de format 80x40 en tot el seu perímetre.

Les dependències d’FGC situades a la planta inferior, i com-
posades per vestidors per a homes i dones, sala del cap d’estació 
i zona de descans i menjador es va pavimentar amb terratzo llis 
de color negre.

Sostres interiors
El fals sostre de l’estació estava pensat com un pla horitzontal 
que havia de cobrir la totalitat de la planta de l’edifici, és per 
això que a part de l’àmbit pròpiament de l’interior de l’estació, 
aquest surt cap a l’exterior a través dels voladissos dels costats 
nord i est, i envoltant la pèrgola del costat sud. Al mateix temps 
es volia emprar l’acer inoxidable per conformar aquest element 
i aquest havia de ser registrable i per tant lleuger . A més també 
s’hi havien d’intercalar les tires de llum contínues a mode de 
franges.

La solució adoptada va ser la col·locació de planxa metàl·lica 
estriada d’acer inoxidable tipus deployé en format 2x1 agru-
pades en franges de dues unitats intercalades amb les tires de 
llum. Aquests elements es van recolzar sobre perfil d’acer ino-
xidable brillant en forma de “T” de 5 cm d’amplada. Donat que 
l’edifici té continuïtat cap a l’exterior tota aquesta modulació 
traspassa les façanes laterals i surt fina arribar al perímetre de 
l’edifici. Els perfils de suport estan suspesos d’una sub-estruc-
tura suspesa de l’estructura principal de l’edifici.

Per raons de control tèrmic i per millorar les condicions 
ambientals de l’edifici es va crear una cambra d’aire sota 
coberta situada entre aquesta i un fals sostre registrable a base 
de plaques de llana de roca de 5 cm de gruix i pintades de color 
negre per tal que no fos visible a través de les perforacions del 
fals sostre.  A la part exterior de l’edifici, hi ha la pèrgola que 
està formada per perfils d’alumini extrusionat suspesos de 
l’estructura principal de l’edifici que en aquest cas es va folrar 
de xapa d’acer inoxidable. A la zona de lavabos, cuina del bar i 
dependències d’FGC es va col·locar un fals sostre registrable de 
plaques de guix de 60x60 amb tractament anti-humitat.

Fusteria
Per accedir a l’estació, al bar i a les andanes es van col·locar por-
tes automàtiques de vidre d’uns 3 m d’amplada i 2.4 m d’alçada de 
pas amb marcs i mecanismes d’acer inoxidable.  Dues a la façana 
sud, una a la nord i una quarta a l’accés a l’andana.  Aquests 
accessos es protegeixen mitjançant persianes de seguretat enrot-
llables d’alumini extrusionat amb motorització.

Les portes que donen a zones nobles de l’edifici i que donen 
accés al lavabo de l’estació i a les dependències d’FGC del pis 
inferior són metàl·liques i folrades amb xapa d’acer inoxidable 

de 2 mm. A la zona del bar i dependències d’FGC  s’han utilitzat 
portes de fusta estandaritzades excepte la que dóna accés als 
lavabos del bar que és de vidre trempat  sense marc.

Serralleria i proteccions metàl·liques 
Totes les baranes i altres tancaments es van fer ad-hoc.  A des-
tacar especialment les dues baranes que acompanyen l’escala 
d’accés a l’andana on s’hi van voler mantenir els mateixos 
elements emprats a la resta de l’estació: plafons rectangulars 
d’acer inoxidable repujat combinat amb planxa llisa per adap-
tar l’alçat al perfil inclinat de la barana. Sobre aquest parament 
s’hi van soldar els passamans. Tot el conjunt queda emmarcat 
per un passamà d’inoxidable de 10 mm de gruix. L’altre element 
a destacar el trobem a l’àmbit de la pèrgola, en el costat que 
dóna a la platja de vies, on es va col·locar una barana a base de 
platines de 10 mm d’acer inoxidable polit i vidre laminat 10+10. 
L’escala mecànica també es va folrar amb xapa d’acer inoxi-
dable incloent l’armari de maniobra que es va integrar en el 
conjunt.

Instal·lacions
La il·luminació del vestíbul, bar i exteriors annexes a l’edifici 
de l’estació es fa exclusivament a partir de les lluminàries col-
locades a mode de camí de llum i enrasades amb el fals sostre. 
El model escollit permet l’abatiment de la tapa de vidre per 
poder fer el manteniment de la lluminària. Els equips d’emer-
gència van incorporats en la mateixa tira de llum. En la zona 
de serveis del bar es va optar per ulls de bou a causa de la poca 
alçada del fals sostre. A l’àmbit de les dependències d’FGC, 
situades a la planta inferior, es van emprar elements de fluores-
cències en format de mòduls quadrats de 60 x 60 encastats en el 
fals sostre.

La climatització és natural en l’àmbit del vestíbul de l’es-
tació, mentre que a la zona del bar es van instal·lar equips de 
bomba de calor per climatitzar aquest recinte. A la zona de 
dependències d’FGC es va climatitzar la sala del cap d’estació 
i el menjador mitjançant cassets encastats en fals sostre. Es va 
deixar una cambra tècnica a tocar de les vies del ferrocarril, 
degudament ventilada on s’hi van instal·lar els equips de clima-
tització.

Mobiliari
El mobiliari emprat a l’estació és molt simple ja que aquest 
només està compost pels bancs, papereres i vitrines informati-
ves. Pels bancs es va emprar el model Levit de la casa Escofet i 
es van situar centrats a la zona més àmplia del vestíbul interior. 
L’altre element a destacar són les vitrines informatives, ja que 
partint del model estàndard d’FGC però fetes d’acer inoxidable, 
es van convertir en mampares situades en prolongació de les 
màquines de peatge per configurar la barrera tarifària.  Mitjan-
çant un disseny ad-hoc  es van dissenyar uns muntants tubu-
lars d’acer inoxidable sobre els que s’hi va incorporar una peça 
de vidre laminar de 10+10 i l’esmentada vitrina. 

A la zona d’andana es van col·locar bancs del model Perfora-
no de la casa BD Barcelona Disseny i altres elements singulars 
com ara suports isquiàtics i paravents del catàleg propi d’FGC. ■ 


