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Empleat/ada oficina
Empleat/ada oficina
Administratiu/iva comercial
Administ. polivalent per a pimes: 
Anglès comercial bàsic

210
hores

310
hores

80h
pràctiques
empreses

240
hores

120
hores

Administ. polivalent per a pimes
Gestió comptable i auditoria
Instal·lacions d’energia renovables 
en edificis: energia solar fotovoltaica
Gestió integrada de RRHH

Auxiliar d’infermeria en geriatria
Electricista d’edificis
Treballador/a forestal
Venedor/a tècnic/a
Informàtica de l’usuari/ària 

270
hores

80h
pràctiques
empreses

260
hores

140
hores

230
hores

260
hores

80h
pràctiques
empreses
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360
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190
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220
hores
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Ricard Font i Damià Calvet, responsables de Mobilitat, amb Joan Amorós, de Fermed, i el conseller Recoder

Barcelona / la Llagosta

Ferran Polo

L’Agenda catalana del cor-
redor del Mediterrani que 
va presentar aquest dijous a 
la tarda el Departament de 
Territori i Sostenibilitat del 
govern català preveu que la 
terminal de mercaderies de 
la Llagosta entri en funcio-
nament durant l’any 2015. La 
construcció d’aquesta termi-
nal, que s’ha de fer al costat 
de l’actual nus ferroviari –als 
terrenys que ocupa el centre 
logístic de transport d’auto-
mòbils–, forma part del full 
de ruta lligat al corredor del 
Mediterrani que la Genera-
litat vol que el govern espa-
nyol executi a curt termini. 

A la vegada, aquesta nova 
terminal implicarà la desa-
parició de l’estació de mer-
caderies que hi ha al centre 
de Granollers per aquestes 
mateixes dates. De fet, l’ac-
tual centre logístic –situat a 
tocar de l’estació de passat-
gers de Granollers-Centre– ja 
no apareix a l’esquema d’in-
fraestructures del corredor 
del Mediterrani per al 2020.

L’Ajuntament de la Lla-
gosta veu en la terminal de 
mercaderies una oportunitat 
per fomentar el creixement 
econòmic del municipi i per 
generar nous llocs de treball. 
“Hem de ser la porta ferro-
viària del port de Barcelona 
cap a Europa”, assegura l’al-
calde Alberto López, que es 
felicita que la Comissió Euro-
pea hagi inclòs el corredor 
del mediterrani en els eixos 
prioritaris a nivell continen-
tal. “Disposem de poc espai 

al municipi i aquesta és una 
oportunitat. Volem donar-li 
molts més serveis que un 
simple punt d’intercanvi de 
contenidors”, afegeix López. 
El consistori té pendent una 
trobada amb responsables 
del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat i amb el 
secretariat general de Fer-
med, Joan Amorós.

A la comarca, el corredor 
del Mediterrani utilitzarà 
com a eix principal l’actual 
via del tren d’alta velocitat, 
que ja està gairebé del tot 
enllestida. Només queda per 
acabar el túnel ferroviari de 
Montmeló. Actualment, ja hi 
passen trens de mercaderies 
a través d’un tercer rail col-
locat a la via convencional.

El govern preveu que la 
terminal de mercaderies de 
la Llagosta funcioni el 2015

L’Ajuntament aspira que sigui la porta de sortida cap a Europa del port de Barcelona Una nova línia 
entre Mollet 
i Sant Celoni 
amb l’horitzó 
de l’any 2030

Barcelona / Mollet

F.P.

Entre els anys 2020 i 2030, 
la Generalitat preveu que 
s’executi la construcció d’una 
variant de l’actual línia de 
França entre Mollet i Sant 
Celoni. L’objectiu és que el 
transport de mercaderies per 
ferrocarril –ara representa 
entre el 2% i el 3% de totes 
les mercaderies transporta-
des però s’espera que pugui 
arribar al 20%– no redueixi 
la capacitat de transportar 
passatgers. Per aquest motiu, 
es preveuen quadriplicacions 
a les zones de més demanda, 
com el corredor de la R2 
nord fins a Sant Celoni.

Segons va explicar el direc-
tor general de Transports 
i Mobilitat, Ricard Font, 
l’objectiu és “no fer modifi-
cacions dels traçats actuals” i 
“aprofitar les reserves urba-
nístiques ja existents”. Tot 
plegat, va dir, “amb concer-
tació amb el territori per tal 
d’agilitar els tràmits”. Font 
va admetre, però, que en el 
pas per Montmeló caldrà 
buscar una alternativa de 
traçat perquè la construcció 
dels dos túnels –un per a 
rodalies i un altre per a l’alta 
velocitat– impedeix el pas 
de cap altra línia per la traça 
actual. “Aquí caldrà buscar 
una alternativa però estem 
parlant d’un tema a llarg ter-
mini”, va apuntar.

El document també dibui-
xa una nova línia –aquesta 
només d’ample internaci-
onal– en el corredor entre 
Mollet i el Papiol. També 
se situa en el planejament a 
llarg termini que preveu que 
s’executin les obres entre els 
anys 2020 i 2030. 

L’agenda catalana del cor-
redor del Mediterrani no 
dibuixa en aquesta àrea cap 
nova estació de passatgers 
dins de la línia d’alta veloci-
tat. Font va aclarir que l’esta-
ció del Vallès –reclamada des 
d’alguns sectors de les dues 
comarques– no forma part de 
les infraestructures lligades 
al corredor “però això no vol 
dir que no pugui formar part 
d’altres projectes” plantejats 
pel Departament. El conse-
ller Lluís Recoder també va 
explicar que una de les feines 
que s’han de fer ara és la pla-
nificació del sòl per garantir 
la construcció de les noves 
infraestructures lligades al 
corredor i fixar els punts més 
interessants per fer-hi zones 
d’activitats econòmiques lli-
gades al tren.

L’actual línia de França 
s’adaptarà per al pas de 
trens d’ample europeu
F.P.

El full de ruta del govern català per al corredor del Mediterra-
ni preveu l’adequació de l’actual línia de França per al pas de 
trens d’ample europeu. Això es farà a través de la col·locació 
d’un tercer rail en aquesta infraestructura, com ja s’ha fet a la 
connexió entre Mollet i el Papiol. Aquesta transformació es 
preveu que pugui estar en servei l’any 2020 i afectaria només 
el tram de la Llagosta cap al nord. El tram sud fins a Barcelona 
es reserva al pas exclusiu de trens de passatgers. Per fomen-
tar el transport ferroviari, la Generalitat també aposta per 
crear “connexions amb ample internacional a les principals 
empreses que ja tenen apartadors ferroviaris”, va comentar 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. A la 
comarca, ja en tenen, per exemple, Gallo, a la línia del Nord, a 
Granollers; o Repsol Butano, a la de França, a Montornès.


