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Declaració institucional de Can Serra per reivindicar 
la segona estació dels FGC a La Llana de Rubí 

 
 
Rubí és un dels municipis més poblats del Vallès, amb 78.500 habitants (2021). 
Tanmateix, només disposa d'una estació de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), que està situada al sud del continu urbà i que ofereix una 
cobertura deficient al centre i al nord del municipi. 
 
El tram de Sant Cugat a Terrassa de la línia S1 d’FGC disposa de suficient espai 
per augmentar el nombre d'estacions, especialment entre les parades de Terrassa-
Rambla i Rubí. La construcció d’una segona estació a La Llana està projectada, de 
fet, al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010), al Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès (2021) i al Pla Director d'Infraestructures (2021). 
 
La nova estació s'ubicaria al carrer del Castell, a 1,8 kilòmetres de l'actual estació 
de Rubí, i donaria servei a l’àmbit nord i nord-oest del municipi. La demanda 
prevista per a aquesta infraestructura és de 4.100 persones per dia feiner, un 
volum molt considerable que permetria descongestionar l’estació existent i impulsar 
futurs sectors de desenvolupament. 
 
Les dades són aclaridores: El nombre de viatgers a les línies d’FGC ha augmentat 
un 39% des del 2010 com a consequència de l’increment de la cobertura territorial 
─amb la construcció de noves estacions─ i la reducció del temps de viatge per a 
les persones usuàries. Les xifres confirmen que la millor forma d'elevar la demanda 
de transport públic és ampliant l'oferta en els territoris menys servits de la Regió 
Metropolitana Barcelona, on s'estableixen densitats de població importants. Però, 
malauradament, les inversions en transport públic escassament arriben. 
 
El context d'emergència climàtica ens obliga a invertir en mobilitat sostenible. 
Augmentar estacions i població servida amb tren significa reduir notablement les 
emissions de carboni, amb beneficis enormes per a la salut pública i el medi 
ambient. 
 
Per tots aquests motius, reclamem al Departament de Polítiques Digitals i Territori 
de la Generalitat de Catalunya que atengui la nostra demanda, iniciant els 
procediments necessaris per al desenvolupament de l'estació de La Llana. 
 
 
Rubí, 23 de setembre de 2022 


