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FGC tanca l’any 2017 amb els millors 
resultats de la seva història 
 

• Ferrocarrils augmenta en totes les seves línies de negoci, tant en 
nombre de viatgers als trens com de visitants a les estacions de 
Turisme i Muntanya 
 

• Els viatgers a les línies metropolitanes arriben al seu rècord històric, 
amb 84,4 milions de viatgers 
 

• Les estacions del Grup FGC tanquen l’any amb més de 890.000 
visitants i els trens turístics amb més d'1,5 milions de viatgers 

 
 
L’any 2017 ha estat novament per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) un any de rècord, tant  pel que fa a les dades de viatgers a les línies de 
tren com als visitants que han gaudit de les activitats i els serveis de les estacions 
de turisme i muntanya del Grup FGC. 
 
A les línies metropolitanes, Ferrocarrils preveu tancar l’any amb 84,4 milions de 
viatgers, el qual suposa un increment del 3,7% respecte l’any 2016. Per línies, la 
línia Barcelona-Vallès supera els 62 milions de viatgers, un 3,9% més que l’any 
passat. Els perllongaments de Terrassa, l’any 2016, i de Sabadell, aquest any 
2017, han aportat nous clients a les línies S1 i S2, millorant també la mobilitat dins 
de les pròpies ciutats. 
 
D’aquesta manera, les cinc estacions d’FGC a Terrassa tancaran l’any amb 4 
milions de viatgers, amb un increment del 7% respecte el 2016, mentre que amb 
el perllongament de Sabadell ja completat, la mobilitat al municipi s’ha vist 
incrementada en un 68% respecte l’any 2016, amb una previsió de tancament 
d’1,5 milions de viatgers en les cinc estacions de la ciutat. 
 
A la línia Llobregat-Anoia també es confirma la tendència de creixement, amb un 
increment de viatgers respecte al 2016 que se situa en un 3%, amb 22,4 milions 
de viatgers.  
 
 
La línia Lleida-la Pobla, un nou servei consolidat  
 
L’any 2017 ha certificat la bona acollida del nou model de gestió integral aplicat 
per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des del juliol de 2016. Així, la línia 
incrementa progressivament el seu nombre d’usuaris tancant aquest any amb 
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192.000 viatgers. La confiança en el nou servei ferroviari s’ha traduït en un 
augment del 73% respecte l’any 2016, que es va tancar amb 111.241 viatgers. 
 
 
Les estacions de Turisme i Muntanya 
 
L’any 2017 també ha comportat una millora en els resultats de totes les 
destinacions de lleure del Grup FGC. Així, el conjunt d’estacions gestionades per 
Ferrocarrils preveuen superar aquest any els 890.000 visitants. 
 

• La Molina: 336.000 visitants, increment d’un 15% 

• Vall de Núria: 309.300 visitants, increment d’un 1% 

• Espot i Port Ainé: 180.700 visitants, increment del 0,4% 

• Vallter: 66.000 visitants, increment del 14% 
 
 
Els trens turístics d’FGC tanquen l’any amb més d’1,5 milions de passatgers 
 
L’oferta de trens turístics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també 
preveu tancar l’exercici 2017 amb xifres rècord. El Cremallera de Montserrat i els 
funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova baten el seu rècord històric amb prop 
d’1,2 milions de viatgers, amb un augment del 17% respecte a la temporada 
anterior. D’altra banda, el Cremallera de Núria ha transportat 309.300 viatgers, 
davant els 306.893 de l’any anterior. 
 
Pel que fa al Tren dels Llacs, el tren turístic de Ponent ha tancat la temporada 
2017 superant les xifres dels anys anteriors, amb un registre de 7.588 viatgers,  
330 dels quals han fet el trajecte amb el nou tren panoràmic, una nova opció que 
fa possible que els viatgers gaudeixin d’unes vistes extraordinàries amb la 
màxima comoditat i confort, gràcies als vidres panoràmics. Tot, amb un índex 
d’ocupació de més del 99%. 
 
El Tren del Ciment tanca la seva millor temporada aquest any, amb 25.207 
visitants, el qual significa un augment de més del 18% respecte l’any anterior.  
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