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 Presentació   
 
 
En el marc de la resposta de la pandèmia del SARS-CoV-2 a Catalunya, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha realitzat un seguit de mesures de caire 
informatiu i organitzatiu dirigides al conjunt del personal. 
  
Les mesures tenen la finalitat de minimitzar el risc d’infecció per aquest tipus de 
coronavirus, garantir la seguretat i la salut del personal i assegurar la prestació del 
servei, preveient l’evolució de la situació. 
 
En l’aplicació de totes les mesures, FGC actua en tot moment atenent a allò que 
dictaminen el Departament de Salut i del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 
 

 1. Mesures informatives i accions preventives   
 
 

Pantalles d’informació dinàmiques 
 
FGC ha activat mesures informatives dirigides al 
personal per a evitar el risc de contagi. Així, s’ha fet 
difusió de les mesures de prevenció pels canals 
habituals de Comunicació Interna, a través de les 
pantalles d’informació dinàmiques. Actualment, 
FGC disposa de 26 pantalles informatives ubicades 
en espais interns d’ús compartit, majoritàriament a 
menjadors, oficines i tallers. 
 
S’han emès tres pantalles amb contingut per 
informar sobre com evitar contagis (7 de febrer de 
2020), què fer si es presenten símptomes 
compatibles amb el coronavirus (6 de març de 
2020), i la publicació del Pla de contingències i 
fases d’actuació pel coronavirus SARS-CoV-2 (13 
de març de 2020). 
 
A partir del dia 20 de març de 2020 es difon la 
infografia “Aprenem tant dels altres com de 
nosaltres mateixos” amb indicacions inspirades en 
recomanacions del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya. 
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A partir del dia 14 de maig de 2020 es difonen 
recomanacions per fer un ús segur dels espais 
compartits. El contingut de cada pantalla es 
personalitza en funció de l’espai on està instal·lada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de l’1 de setembre de 2020 es difon la 
campanya “Fem civisme. Deixem sortir abans 
d’entrar”  
 
 
 
 
 
 
A partir del dia 30 d’octubre de 2020 es comencen a 
emetre les pantalles la campanya “Et porto? per 
conscienciar al personal en la seva ajuda per a 
recuperar persones usuàries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del dia 3 d’octubre de 2020 es comencen a 
emetre les pantalles que informen sobre qui és 
contacte estret d’un positiu per coronavirus 
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COMUNICA 
Per a tot el personal 
 
27 de febrer de 2020: amb les recomanacions per 
evitar el contagi i amb un document que dóna 
resposta a preguntes freqüents. 
 
12 de març de 2020: informant sobre l’aprovació del 
Pla de contingència i fases d’actuació pel 
coronavirus SARS-CoV-2. La informació es replica 
al Portal del Personal i a l’app FGC Approp, com a 
informació i amb notificació. 
 
15 de març de 2020: informant sobre el carnet T-
Empleat, que acredita els desplaçaments del 
personal d’FGC per efectuar la prestació laboral 
durant l’estat d’alarma. La informació es replica al 
Portal del Personal i a l’app FGC Approp, com a 
informació i amb notificació. 
 
1 d’abril de 2020: informant sobre la necessitat de 
disposar del certificat de desplaçament exigit pel 
Ministeri de l’Interior, i la seva disponibilitat a l’app 
FGC Approp, en l’apartat Les meves dades / 
Certificat desplaçament. La informació es replica al 
Portal del Personal i a l’app FGC Approp, i es 
reforça amb una notificació push per l’app. 
 
6 d’abril de 2020: informant sobre el comunicat en 
relació a l’ús de mascaretes, i la distribució que farà 
FGC com a mesura transitòria mentre l’ATM no 
subministri la seva dotació. La informació es replica 
al Portal del Personal i a l’app FGC Approp, i es 
reforça amb una notificació push per l’app. 
 
13 d’abril de 2020: informant sobre l’actualització de 
mesures organitzatives i preventives davant la 
reactivació de l’activitat laboral i la mobilitat. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, i es reforça amb una notificació push 
per l’app. 
 
15 d’abril de 2020: informant sobre les instruccions 
sobre la bona col·locació, ús i neteja de 
mascaretes. La informació es replica al Portal del 
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Personal i a l’app FGC Approp, i es reforça amb 
una notificació push per l’app. 
 
22 d’abril de 2020: informant sobre la bona 
col·locació i ús de mascaretes. La informació es 
replica al Portal del Personal i a l’app FGC Approp, i 
es reforça amb una notificació push per l’app. 
 
3 de maig de 2020: informant sobre l’ús obligatori 
de mascaretes al transport públic a partir del dilluns 
4 de maig. La informació es replica al Portal del 
Personal i a l’app FGC Approp, i es reforça amb 
una notificació push per l’app. 
 
7 de maig de 2020: informant sobre les mesures 
preventives per al personal que excepcionalment 
hagi de treballar en els edificis d’oficines. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, i es reforça amb una notificació push 
per l’app. 
 
12 de maig de 2020: informant sobre el procediment 
per a la incorporació i estada al lloc de treball 
davant la situació derivada del coronavirus SARS-
CoV-2. La informació es replica al Portal del 
Personal i a l’app FGC Approp, i es reforça amb 
una notificació push per l’app. 
 
19 de maig de 2020: informant sobre la necessitat 
de consultar diàriament l’aplicació FGC Approp per 
estar connectat i informat sobre l’actualitat 
empresarial. El 92% de la plantilla ja té 
descarregada aquesta app interna. La informació es 
replica al Portal del Personal i a l’app FGC Approp, i 
es reforça amb una notificació push per l’app. 
 
25 de maig de 2020: informant sobre la reactivació 
de processos i terminis del procediment 
sancionador intern en les fases de desescalada. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, i es reforça amb una notificació push 
per l’app. 
 
27 de maig de 2020: informant sobre el procediment 
sobre mesures extraordinàries de conciliació de la 
vida personal durant l'estat d'alarma per la COVID-
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19. La informació es replica al Portal del Personal i 
a l’app FGC Approp, i es reforça amb una 
notificació push per l’app. 
 
2 de juny de 2020: amb la informació general a 
seguir per part de les persones participants en 
relació a l’estudi d’investigació COVID-19. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, i es reforça amb una notificació push 
per l’app. 
 
5 de juny de 2020: informant sobre el document de 
consentiment informat en relació a l’estudi 
d’investigació sobre la COVID-19. La informació es 
replica al Portal del Personal i a l’app FGC Approp, i 
es reforça amb un avís per l’app i es penja com a 
Documentació a l’app. 
 
15 de juny de 2020: informant sobre mesures 
preventives sobre l’ús de les mascaretes a les 
oficines, i altres recomanacions. 
 
10 de juliol de 2020: informant sobre les noves 
incorporacions a l’àrea de Prevenció de Riscos 
Laborals: la nova cap de Prevenció de Riscos 
Laborals i la nova metgessa del treball.  
 
22 de juliol 2020: informant sobre l’actualització de 
l’Estratègia de transició i recuperació de l’activitat i 
sobre els criteris generals per al personal tècnic i 
administratiu per al retorn a les oficines. 
 
18 d’agost de 2020: informant, com a recordatori, 
sobre les mesures higièniques preventives bàsiques 
 
18 d’agost de 2020: informant sobre l’entrada en 
vigor de la resolució del Departament de Salut per 
la qual no es pot fumar en la via pública o en espais 
a l’aire lliure, si no s’assegura una distància 
interpersonal de 2 metres 
 
27 d’agost de 2020: informant sobre l’actualització 
de l’Estratègia d’actuació front la COVID-19, abans 
Estratègia de transició i recuperació de l’activitat” i 
dels Criteris generals per al personal tècnic i 
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administratiu en l’etapa 2, de treball en el marc de la 
desescalada. 
 
9 de setembre de 2020: informant sobre com saber 
si ets contacte estret d’una persona a la feina, i 
recordant mesures preventives per mantenir 
distància, fer ús de la mascareta i prioritzar les 
reunions per videoconferència a les presencials. 
 
23 de setembre de 2020: informant sobre les 
mesures de conciliació de la vida personal durant la 
COVID-19 (Pròrroga del Pla MeCuida). 
 
6 d’octubre de 2020: informant sobre les normatives 
sobre la jornada laboral del personal tècnic i 
administratiu de Línies Metropolitanes, destacant 
algunes de les actualitzacions per l’aplicació del 
document “Criteris generals per al personal tècnic i 
administratiu. Etapa 2. Treball en el marc de la 
desescalada”. 
 
7 d’octubre de 2020: informant sobre l’entrada en 
funcionament del nou Canal de Compliment. 
 
13 d’octubre de 2020: informant sobre les mesures 
especials per a menors a càrrec afectats per la 
COVID-19. 
 
13 d’octubre de 2020: informant que el Govern 
autoritza el traspàs de la gestió de Boí Taüll a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
16 d’octubre de 2020: informant sobre les mesures 
preventives per a tot el personal per a contenir el 
brot de la pandèmia de COVID-19. 
 
27 d’octubre de 2020: informant sobre les 
justificacions adequades per al personal d’FGC 
que acrediten el desplaçament per a efectuar la 
prestació laboral. Es replica al Portal del Personal 
i a l’app FGC Approp, i s’envia una notificació 
push. 
 
30 d’octubre de 2020: informant sobre la pròrroga 
de mesures per a limitar els desplaçaments i 
promoure el treball a distància. 
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20 de novembre de 2020: informant sobre l’entra en 
servei del Pla de Retribució Flexible, FGC FLEX. 
 
7 de desembre de 2020: informat sobre els acords a 
Producció, que permeten avançar en la millora de 
les condicions laborals. 
 
17 de desembre 2020: informant sobre els 
calendaris laborals per a l’any 2021. 
 
18 de desembre de 2020: informant sobre la 
convocatòria pública per accedir a cursos de 
formació de maquinista de Línies Metropolitanes 
(Línia Barcelona-Vallès o línia Llobregat-Anoia)  
 
23 de desembre de 2020: informat sobre l’impacte 
de la pandèmia de la COVID-19 en la cobertura del 
servei essencial d’FGC a Línies Metropolitanes i 
l’abonament d’hores extres per força major. 
 
4 de gener 2021: informant sobre l’actualització del 
document “Principis generals a FGC sobre 
l’alternança entre el treball presencial i el treball a 
distància”, prorrogant la seva vigència. 
 
5 de gener de 2021: informant sobre la convocatòria 
de cursos de formació per a maquinistes adreçada 
al personal d’FGC. 
 
14 de gener de 2021: informant que a partir del dia 
15 de gener el sistema de marcatge des del mòbil 
s’amplia al personal tècnic i administratiu.  
 
23 de gener de 2021: informant sobre l’inici del Pla 
d’Entrament Permanent per al Personal de 
Producció i les mesures de seguretat previstes. 
 
25 de gener de 2021: informant sobre consells de 
ciberseguretat que cal seguir per a evitar les estafes 
per robatori de comptes. 
 
28 de gener de 2021: informant sobre la creació de 
l’àrea de Consultoria i Projectes Internacionals 
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16 de febrer de 2021: informant sobre la nova 
organització de diferents unitats organitzatives de 
l’àrea de Material Mòbil 
 
15 de març de 2021: informant sobre l’inici del 
procés de revisió de la valoració de llocs de treball a 
línies Metropolitanes 
 
16 de març de 2021: informant sobre l’acord de 
Productivitat a Línies Metropolitanes 2021 
 
17 de març de 2021: amb consells sobre 
ciberseguretat relacionats amb la recepció de 
missatges maliciosos 
 
 

VIA 
Per a tot el personal 
 
13 de març de 2020: monogràfic amb 
informacions i recomanacions per al personal. La 
informació es replica al Portal del Personal i a 
l’app FGC Approp. 
 
16 de març de 2020: fent un reconeixement a les 
persones i amb recomanacions que cal seguir 
sobre protecció de contagis i treball des de casa. 
La informació es replica al Portal del Personal i a 
l’app FGC Approp. 
 
18 de març de 2020: amb les mesures 
organitzatives per a tot el personal que  no quedi 
adscrit a la seva tasca de forma presencial i amb 
diverses recomanacions que cal seguir sobre la 
consulta d’informació i la ciberseguretat. La 
informació es replica al Portal del Personal i a 
l’app FGC Approp, amb difusió per notificació 
push. 
 
19 de març de 2020: on s’informa sobre què cal 
fer quan es confirma un cas positiu per 
coronavirus i altres recomanacions. La informació 
es replica al Portal del Personal i a l’app FGC 
Approp, amb difusió per notificació push. 
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20 de març de 2020: amb noves mesures 
organitzatives i recomanacions. La informació es 
replica al Portal del Personal i a l’app FGC 
Approp, amb difusió per notificació push. 
 
24 de març de 2020: inclou un reconeixement a la 
feina que fan les persones que ajuden a assegurar 
el servei a través d’un vídeo compartit a les xarxes 
socials. Aquest agraïment es fa extensiu a totes 
les persones que treballen a FGC. La informació 
es replica al Portal del Personal i a l’app FGC 
Approp, amb difusió per notificació push. 
 
27 de març de 2020: inclou una editorial del 
president, dades sobre l’evolució de les persones 
de Ferrocarrils en relació a la COVID-19, 
informació sobre l’adequació del servei i espais de 
participació per al personal. La informació es 
replica al Portal del Personal i a l’app FGC 
Approp, amb difusió per notificació push. 
 
31 de març de 2020: inclou una editorial del director 
d’FGC Operadora, en la que agraeix la feina que fa 
tot el personal de la seva àrea. La informació es 
replica al Portal del Personal i a l’app FGC Approp, 
amb difusió per notificació push. 
 
3 d’abril de 2020: inclou una editorial del director 
d’FGC Turisme i Muntanya, en la que agraeix la 
feina que fa tot el personal de la seva àrea i al de 
Línies Metropolitanes. La informació es replica al 
Portal del Personal i a l’app FGC Approp, amb 
difusió per notificació push. 
 
8 d’abril de 2020: inclou una editorial del director de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, 
en la que agraeix la feina que fa tot el personal de 
la seva àrea i a la resta de personal, i es presenta la 
nova guia “Què has de saber a FGC per treballar 
des de casa?”. La informació es replica al Portal del 
Personal i a l’app FGC Approp, amb difusió per 
notificació push. 
 
17 d’abril de 2020: inclou una editorial del director 
d’FGC Infraestructura i Internacional, i en una de les 
informacions es destaca que la UITP reconeix la 
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feina de les persones de primera línia d’FGC, i les 
accions solidàries que es promocionen al web 
corporatiu. La informació es replica al Portal del 
Personal i a l’app FGC Approp, amb difusió per 
notificació push. 
 
23 d’abril de 2020: inclou una editorial del director 
d’Economicofinancera i Jurídica, i en una de les 
informacions es destaca l’enquesta VivènciaCOVID 
que s’ha impulsat per saber què en pensen les 
persones d’FGC sobre diferents aspectes 
relacionats amb la COVID-19. La informació es 
replica al Portal del Personal i a l’app FGC Approp, 
amb difusió per notificació push. 
 
30 d’abril de 2020: inclou informació sobre el 
reconeixement de millor bona pràctica de Seguretat, 
Salut i Benestar en el treball que, emmarcat dins de 
la situació d’estat d’alarma per la COVID-19, 
enguany es fa extensió a totes les persones que 
treballen a FGC. S’inclouen informacions i 
recomanacions relacionades amb la COVID-19. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, amb difusió per notificació push. 
 
7 de maig de 2020: en el número 100 d’aquest 
butlletí digital, inclou una editorial de la directora 
d’Organització i Persones, informació sobre la 
participació en l’enquesta VivènciaCOVID i inclou 
una infografia sobre prevenció de riscos laborals. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, amb difusió per notificació push. 
 
14 de maig de 2020: inclou una editorial del director 
general, i es fa difusió de l’Estratègia de transició i 
recuperació de l’activitat d’FGC, a través d’un 
document, una guia ràpida i unes recomanacions 
per fer un ús segur dels espais compartits. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, amb difusió per notificació push. 
 
21 de maig de 2020: inclou els resultats de 
l’enquesta VivènciaCOVID i altres informacions 
relacionades amb l’entorn COVID-19. La informació 
es replica al Portal del Personal i a l’app FGC 
Approp, amb difusió per notificació push. 
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27 de maig de 2020: inclou informació sobre la 
participació voluntària de les persones d’FGC en 
l’estudi d’investigació sobre la COVID-19 i altres 
notícies. La informació es replica al Portal del 
Personal i a l’app FGC Approp, amb difusió per 
notificació push. 
 
4 de juny de 2020: inclou informació sobre la 
signatura del conveni d’Altres Serveis Ferroviaris 
(ASF) d’FGC, i altres informació, algunes de les 
quals relacionades amb la COVID-19. La informació 
es replica al Portal del Personal i a l’app FGC 
Approp, amb difusió per notificació push. 
 
11 de juny de 2020: inclou informació sobre l’inici de 
l’estudi d‘investigació sobre la COVID-19, un 
informe sobre el personal sensible i de risc per la 
COVID-19, així com el calendari de la reactivació de 
l’activitat a les explotacions i serveis de Turisme i 
Muntanya i del Centre d’Observació de l’Univers. 
 
18 de juny de 2020: inclou informació sobre la 
senyalització a les oficines sobre les recomanacions 
a seguir en la desescalada per la COVID-19, així 
com del retorn a les oficines del col·lectiu de 
lideratge, la  presentació d’idees finalistes del 
projecte TiMnnova i la recuperació de l’activitat a 
Vall de Núria, La Molina i el Tren del Ciment. 
 
2 de juliol de 2020: inclou informació sobre la reunió 
del Consell de Responsabilitat Social, la campanya 
de la UITP sobre la recuperació del transport públic, 
les recomanacions per a facilitar la neteja dels 
espais o mobiliari de les oficines i la presa del 
servei del cremallera i funiculars de Montserrat i del 
Tren dels Llacs. 
 
8 de juliol de 2020: inclou l’arribada a Montserrat 
dels cotxes remodelats del funicular de la Santa 
Cova i l’actualització de l’Estratègia de transició i 
recuperació de l’activitat. 
 
16 de juliol de 2020: inclou informació sobre les 
noves plaques fotovoltaiques de l’edifici d’oficines 
de Sarrià i el que representen de reducció de tones 
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anuals d’emissió de CO2 i s’avancen dades sobre 
els resultats de l’estudi d’investigació sobre la 
COVID-19. 
 
23 de juliol de 2020: inclou informació sobre el Pla 
de xoc per a formar personal en diferents 
especialitats de Circulació per a cobrir el servei 
essencial, l’abonament en nòmina de l’import 
pendent de la paga extra de 2013, i l’aplicació del 
Codi de Contractació, entre d’altres. 
 
31 d’agost de 2020: inclou informació sobre el 
retorn a les oficines del personal tècnic i 
administratiu, dades de seguiment de les mesures 
de conciliació extraordinàries recollides dins del Pla 
MeCuida, i l’auditoria per certificar la implantació del 
protocol d’actuació davant la COVID-19, entre 
d’altres. 
 
18 de setembre de 2020: inclou un vídeo que sobre 
les fites d’FGC dels dos darrers anys explicades pel 
president en dos minuts, l’obtenció de la certificació 
d’AENOR, entre d’altres. 
 
9 d’octubre de 2020: inclou informacions sobre la 
nova estratègia d’Activisme en Responsabilitat 
Social i el segon cribatge de l’estudi d’investigació 
COVID-19. 
 
23 d’octubre de 2020: informant sobre el lideratge 
de Ferrocarrils en la candidatura per aconseguir 
que Barcelona hagi estat assignada com a seu del 
Global Public Transport Summit de la UITP el 
2023,a més de notícies sobre la campanya de 
promoció de denúncies de fets LGBTIfòbics, la 
situació de la COVID-19 a FGC, l’estudi sobre el 
coronavirus i la campanya de vacunació antigripal, 
entre d’altres. 
 
6 de novembre de 2020: informant sobre l’inici del 
desplegament del projecte “Producció sense 
papers”, la campanya “Et porto?”, i la selecció de 
dones que participen en la segona convocatòria per 
a acreditar dones de Ferrocarrils en competències 
directives. 
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20 de novembre de 2020: informant sobre la 
incorporació transitòria de personal de Montserrat a 
Línies Metropolitanes per protegir l’ocupació, 
l’entrada en servei d’FGC FLEX, i l’obtenció del 
certificat d’AENOR per part de les estacions de 
muntanya. 
 
14 de desembre de 2020: informant sobre el 
procediment per a l’assignació i lliurament dels 
forfets de temporada 2020-2021 per al personal 
d’FGC i els seus familiars. 
 
18 de desembre de 2020: informant sobre els 
vídeos “Fets per persones” i “La Nadala de 
Ferrocarrils”, les conclusions de l’estudi sobre el 1r 
Cribratge COVID-19 i la distribució de les noves 
mascaretes corporatives, entre d’altres. 
 
15 de gener de 2021: informant sobre la continuació 
de la millora de l’ocupació amb millores en 
l’estabilitat i en la promoció professional. 
 
29 de gener de 2021: informant sobre l’esforç que 
han fer les persones d’FGC per arribar a màxims 
històrics en la puntualitat i la qualitat del servei. 
 
12 de febrer de 2021: informant sobre la posada en 
marxa el Pla d’identificació i desenvolupament del 
talent directiu i sobre la presentació de l’Estratègia 
d’Activisme 2020-2030 al Consell de 
Responsabilitat Social. 
 
26 de febrer de 2021: informant sobre la difusió de 
l’Estratègia d’Activisme i la creació de la xarxa 
d’activistes. 
 
8 de març de 2021: monogràfic especial amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones. 
 
12 de març de 2021: informant sobre l’estrena de la 
nova uniformitat del personal de Producció de 
Línies Metropolitanes i de l’actualització de 
l’Estratègia d’actuació front la COVID-19. 
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PARTICIPA 
Per a tot el personal 
 
31 de març de 2020: convocatòria extraordinària de 
Desenvolupament de les competències tècniques, 
transversals, digital i lingüístiques en línia. 
 
3 d’abril de 2020: convocatòria per a la presentació 
de candidatures per optar al reconeixement de 
bones pràctiques de Seguretat, Salut i Benestar en 
el treball, aquest anys amb la voluntat de posar en 
valor la feina feta per les persones i els equips que 
han treballat per impulsar mesures que ajudin a 
superar aquesta situació excepcional. 
 
22 d’abril de 2020: difusió de l’enquesta 
VivènciaCOVID, convidant les persones d’FGC a 
participar-hi. L’enquesta vol posar en comú el què 
pensen les persones d’FGC sobre diferents 
aspectes relacionats amb la COVID-19 i treure’n 
aprenentatges. 
 
8 de maig de 2020: es demana col·laboració 
voluntària per a participar en un estudi per veure la 
incidència del coronavirus i poder saber l’estat de 
les persones que treballen a FGC respecte a 
l’afectació per la malaltia. La informació es replica al 
Portal del Personal i a l’app FGC Approp, amb 
difusió per notificació push. 
 
12 de maig de 2020: es fa un recordatori sobre la 
finalització del procés d’inscripció en l’estudi 
anunciat en el PARTICIPA de data 8 de maig. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, amb difusió per notificació push. 
 
26 de maig de 2020: amb dues enquestes del 
sector ferroviari sobre inclusió (projecte Diamond) i 
l’impacte psicològic de la COVID-19 en el personal 
del sector ferroviari (ESM). La informació es replica 
al Portal del Personal i a l’app FGC Approp, amb 
difusió per notificació push. 
 
15 d’octubre de 2020: es demana col·laboració 
voluntària per a participar en la segona onada de 



Memòria d’accions 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 

 

 
 
                                                                                                                                                    16 

 

l’estudi per veure la incidència del coronavirus i 
poder saber l’estat de les persones que treballen a 
FGC respecte a l’afectació per la malaltia. La 
informació es replica al Portal del Personal i a l’app 
FGC Approp, amb difusió per notificació push i 
pantalles d’informació dinàmiques. 
 
22 d’octubre de 2020: es demana col·laboració per 
a inscriure’s en la campanya de vacunació 
antigripal. 
 
11 de novembre de 2020: es demana participació 
en el projecte “La Nadala de Ferrocarrils”. 
 
18 de novembre de 2020: informant sobre la 
convocatòria del Concurs de Nadal i informant de 
les bases. 
 
19 de novembre de 2020: s’informa sobre l’inici del 
procés de participació per a dur a terme l’enquesta 
Compromís 2020 
 
16 de desembre de 2020: informant sobre el termini 
de votacions del públic del Concurs de Nadal 
 
23 de desembre de 2020: informant sobre els 
premis del Concurs de Nadal 2020 
 
3 de març de 2021: informant sobre el 3r cribratge 
de la COVID-19 
 
 

LIDERATGE 
Per als col·lectiu de lideratge de Línies 
Metropolitanes i Turisme i Muntanya 
 
16 de març de 2020: per al col·lectiu de lideratge, 
responsables d’OTA i de control de marcatge del 
temps de treball, recordant l’entrada en servei de la 
bústia coronavirus@fgc.cat 
 
18 de març de 2020: proposta de desenvolupament 
en línia sobre gestió de la mobilitat sostenible. 
 
6 d’abril de 2020: oferta formativa per al 
desenvolupament de competències digitals. 
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27 d’abril de 2020: reserva de data per a la reunió 
virtual del dia 30 d’abril i, entre d’altres, 
recomanacions a través d’una infografia sobre com 
liderat equips treballant des de casa. 
 
19 de maig de 2020: reserva de data per a la reunió 
virtual del dia 27 de maig i convidant a participar en 
la conferència que pronuncia el president d’FGC, 
Ricard Font, titulada “La mobilitat post COVID-19. 
Com canviaran els nostres hàbits?”.  
 
3 de juny de 2020: informant sobre l’inici de l’estudi 
d’investigació sobre la COVID-19 el dia 8 de juny. 
 
17 de juny de 2020: amb informació sobre el retorn 
al lloc de treball del col·lectiu de lideratge i sobre 
seminaris de formació destinat a aquest col·lectiu. 
 
30 de juny de 2020: per informar sobre el retorn a 
les oficines del col·lectiu de lideratge el dia 1 de 
juliol. 
 
14 de juliol de 2020: per informar sobre el 
continguts de la jornada de lideratge del dia 10 de 
juliol, amb una enquesta sobre temes de gestió 
empresarial relacionats amb la COVID-19, i 
informacions sobre gestió del temps de treball i 
desenvolupament de competències professionals. 
 
7 d’octubre de 2020: amb informació sobre el 
contingut de la reunió del Consell d’Administració 
del 30 de setembre, la convocatòria de la segona 
edició de la convocatòria per acreditar dones en 
competències directives per l’ODEE i enllaços 
d’interès. 
 
16 d’octubre de 2020: informant sobre el programa 
de la jornada que s’ha de celebrar el dia 21 
d’octubre. 
 
22 d’octubre de 2020: informant sobre el contingut 
de la jornada de lideratge del dia 21 d’octubre i 
convidant a la participació de la conferència que 
pronunciarà el director general d’FGC, Pere Calvet, 
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titulada “Barcelona, capital mundial del transport 
públic 2023”. 
 
11 de novembre de 2020: informant sobre la 
celebració d’una sessió informativa sobre el 
projecte FGC FLEX, de retribució flexible. 
 
19 de novembre de 2020: amb informació sobre la 
presentació de l’FGC FLEX. 
 
10 de desembre de 2020: informant sobre les 
conclusions de l’estudi sobre el 1r Cribratge COBID-
19 i la celebració d’una nova jornada virtual de 
lideratge. 
 
18 de desembre de 2020: amb informació sobre el 
contingut de la reunió del Consell d’Administració 
del 15 de desembre, i sobre les modificacions de 
marcatge des del mòbil per al col·lectiu de lideratge, 
diferenciant quan es fa treball presencial o 
teletreball. 
 
22 de febrer de 2021: informant sobre el contingut 
de la Jornada de lideratge del dia 24 de febrer 
dedicada al Patrimoni històric d’FGC i el 
funcionament del sistema MyAnalytics. 
 
25 de febrer de 2021: informant sobre la 
disponibilitat de la informació de la Jornada de 
Lideratge dl dia 24 de febrer. 
 
 
ÈTICA 
 
9 de desembre de 2020: informant sobre la 
formació en línia “Enfortint cultura ètica i d’integritat 
d’FGC”, la memòria 2019 del Comitè d’Ètica i la 
nova instrucció sobre el tractament de les mostres 
no venals de cortesa.  
 
 
VÍDEOS 
 
18 de desembre de 2020: s’inicia la difusió pública 
dels vídeos “Fets per persones 2020” i “La Nadala 
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de Ferrocarrils”, consultables al perfil FGC 
Ferrocarrils de YouTube. 
 
 

Portal del Personal 
Per a tot el personal 
 
S’ha creat l’espai “Informació Coronavirus” al Portal 
del Personal (19 de març de 2020), on es pot 
consultar informació empresarial que es genera 
sobre el coronavirus. S’hi pot accedir des de la 
secció Empresa/Informació Coronavirus, i des del 
baner que s’ha incorporat a la pàgina d’inici del 
Portal. 
 
8 d’abril de 2020: a la pàgina d’inici es crea un 
baner d’accés directe a la guia “Què has de saber a 
FGC per treballar des de casa? 

 
 
Altres 
Per a tot el personal 
 
20 de març de 2020: s’editen unes recomanacions, 
en base a un document del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya, per fer més tolerable la 
situació de confinament durant la quarantena del 
coronavirus. S’ha emès una pantalla en els espais 
interns d’ús compartit. S’han fet adaptacions per 
compartir a les xarxes socials Twitter, Instagram i 
Facebook. 
 
Entre el 17 i 30 d’abril de 2020: setmanalment, es 
publiquen unes infografies amb recomanacions 
sobre: treballar des de casa de manera segura, 
equips de treball i comunicació, lideratge d’equips 
treballant des de casa i prevenció de riscos 
laborals. 
 
14 de maig de 2020: s’editen nou infografies amb 
recomanacions sobre l’ús segur d’espais 
compartits, que es comparteixen al butlletí VIA i a 
les pantalles d’informació internes. 
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Jornades de Lideratge 
Per al col·lectiu de lideratge 
 
30 d’abril de 2020: reunió virtual per informar sobre la situació empresarials provocada 
per la COVID-19, amb la participació del president, director general, director d’FGC 
Operadora i directora d’Organització i Persones. 
 
27 de maig de 2020: reunió virtual amb la participació de persones de l’equip que 
impulsa l’estudi d’investigació sobre la COVID-19 a FGC, i presentació de l’Estratègia 
de transició i recuperació de l’activitat. 
 
9 de juliol de 2020: reunió virtual per a promoure la participació del col·lectiu de 
lideratge davant el retorn del personal tècnic i administratiu a les oficines, presentació 
de dades sobre l’estudi d’investigació de la COVID-19, informació sobre els nous llocs 
de treball a distància, i presentació de les idees guanyadores del projecte TiMnnova. 
 
21 d’octubre de 2020: reunió virtual per informar sobre la Nova identitat corporativa i 
l’Estratègia digital. 
 
16 de novembre de 2020: sessió informativa virtual sobre la retribució flexible FGC 
Flex 
 
18 de desembre de 2020: reunió virtual on es va presentar el vídeo “Fets per persones 
2020”, dedicat a les accions que han fet les persones d’FGC per a lluitar contra la 
COVID-19. 
 
24 de febrer de 2021: reunió virtual on es va presentar l’Estratègia de Patrimoni 
històric d’FGC i el funcionament del sistema MyAnalytics. 
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 2. Mesures organitzatives   
 
2.1. Comitè de Seguiment Coronavirus SARS-CoV-2 
 
Amb l’objectiu de dictaminar les mesures que en cada moment siguin oportunes, tant a 
nivell operatiu, de personal com sanitari, i sempre seguint les instruccions de les 
autoritats competents en cada àmbit, la primera setmana de març de 2020 es va crear 
a FGC el Comitè de Seguiment Coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Sota la presidència del president d’FGC, integren aquest Comitè de Seguiment el 
director general, el director d’Economicofinancera i Jurídica, el director d’FGC 
Operadora, la directora d’Organització i Persones, i el director de Planificació 
estratègica i prospectiva. 
 
 

2.2. Pla de contingència i fases d’actuació pel coronavirus SARS-CoV-2 
 
El dia 12 de març de 2020 el Comitè de Direcció va aprovar el Pla de contingència i 
fases d’actuació pel coronavirus SARS-CoV-2. El Pla preveu activar diverses fases 
d'actuació en funció del que vagin dictaminant les autoritats sanitàries i de mobilitat. 
Aquest Pla ha estat informat i compartit amb la Representació dels Treballadors a 
través del Comitè de Seguretat i Salut, amb qui es manté una comunicació constant. 
 
 

2.2.1. Accions en relació al Pla de Contingència 
 

2.2.1.1. Recomanacions genèriques per al personal 
 

▪ Rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), 
especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu 
entorn. 
 

▪ Evitar el contacte proper (almenys a una distància de dos metres) amb 
persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, 
esternuts o expectoracions, i no compartir pertinences personals.  
 

▪ Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del 
colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.  
 

▪ Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc..) i altres 
objectes sense netejar-los degudament.  
 

▪ Després de manipular objectes de tercers, cal abstenir-se de tocar-se la boca, 
el nas i els ulls sense abans haver-se rentat les mans. 
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2.2.1.2. Mesures laborals 
 

▪ Evitar, tant com es pugui, les concentracions de persones com serien 
l’assistència a jornades, seminaris o actes similars. 
 

▪ Minimitzar, en conseqüència, la convocatòria de reunions presencials en la 
mesura que sovint aquestes poden ser substituïdes per altres mitjans, i queden 
en suspens la cobertura de vacants no essencials (obra i serveis). 
 

▪ Tenir presents, a la feina, les mesures higièniques ja indicades, les quals també 
inclouen algunes recomanacions o prevencions. Qui les adopta és la persona 
que es beneficia, però alhora contribueix al bé de tothom. En seria exemple, 
netejar el teclat de l’ordinador, el ratolí, el mostrador de taquilles, els 
mostradors de recepció, els punts automàtics de recollida (PAR) o aquells 
elements immediats que es toquen amb més assiduïtat. 
 

▪ Es permetrà que les direccions de les àrees valorin que, de forma rotativa o 
parcial, quan l’activitat ho permeti, algunes persones puguin treballar des de 
casa. 
 

▪ Per facilitar que el personal pugui afrontar les mesures dictades per Govern, les 
direccions de les àrees valoraran la concessió de permisos, canvis de torn o 
permutes, buscant l’equilibri entre els equips i la prestació del servei. 
 

▪ Per facilitar les necessitats del personal i garantir el manteniment necessari es 
podran dur a terme canvis de torn. 

 
▪ Com a mesura preventiva, el col·lectiu de persones vinculades a tasques 

d'operació i manteniment directe i presencial de més de 60 anys adquireixen la 
consideració de persones especialment sensibles. Així, aquesta mesura es té 
en compte en l’organització dels serveis que comportin presència física al lloc 
de treball. Es preveu que les persones amb jubilació parcial no puguin realitzar 
períodes de treball mentre duri l'estat d'alerta. S'ajornen les tramitacions de les 
jubilacions parcials fins que finalitzi aquesta situació. 
 
 

2.2.1.3. Mesures operatives 
 
FGC Operadora 
 

▪ L’accés al Centre de Control Integrat (CCI) queda restringit a agents que 
efectuen torns de servei, responsables de Producció i el personal de neteja de 
torn. Les visites no sortiran de la Sala de Crisi i no s’admetran més visites de 
les ja concertades. 
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▪ Es reorganitzen torns de treball en dos equips per evitar contacte entre ells. 

 
▪ El dia 16 de març de 2020 s’implementa un procediment per a mesurar la 

temperatura corporals del personal del CCI abans d’iniciar el servei. La 
temperatura límit es fixa en 37,3º (criteri OMS). 
 

▪ S’han ajornat les formacions pràctiques que s'està realitzant actualment fins a 
nou avís excepte aquelles que puguin comprometre la realització del servei a 
curt termini. 
 

▪ Per a evitar al màxim la manipulació de les botoneres dels trens per part dels 
clients, els i les maquinistes de Línies Metropolitanes (LMT) i de la línia Lleida-
La Pobla (LPS) obren i tanquen portes a les estacions (enlloc de donar 
permissió, com es fa habitualment). 
 

▪ Per incrementar la protecció del personal es tanquen al públic els Centres 
d’Atenció al Client, reforçant l’atenció telefònica. 
 

▪ Se suprimeixen les tasques de control de frau. 
 

▪ Els pupitres i botoneres de cabines dels trens de LMT i LPS es netegen 
diàriament. El producte és un desinfectant actiu específic, amb fitxa de dades 
de seguretat (FDS) revisada pel Servei de Prevenció. Es fa servir polvoritzador 
i baietes, així com els EPIs corresponents. 
 

▪ Les MAEs, PIEs, botoneres d’ascensors de les estacions principals (Pl. 
Catalunya, Pl. Espanya, Sant Cugat i Sant Boi) es netegen cada hora; a les 
estacions de demanda intermèdia es fa cada 3 hores, mentre que a les de 
baixa demanda es fa 1 cop al dia.  
 

▪ Les portes d’estacions a carrer es mantenen obertes per a minimitzar la seva 
manipulació per part dels clients. 
 

▪ S’ha procedit a posar dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la higiene de les 
mans de les persones treballadores a les següents localitzacions: menjador de 
l’edifici d’oficines de Sarrià, menjador principal del Centre Operatiu de Rubí, 
edifici Vaixell de Rubí, Rubí IF, La Floresta, Sant Boi, menjador provisional d’IF 
Martorell, menjador provisional del Taller de Martorell, estacions de Pl. 
Catalunya, Sarrià, Sant Cugat, Terrassa, Rubí, Sabadell, Pl. Espanya, Martorell 
Enllaç, Manresa i Martorell Central, Balaguer, La Pobla de Segur i Pla de 
Vilanoveta. 
 

▪ S’ha dotat de gel hidroalcohòlic per a la higiene de les mans a aquelles 
farmacioles de les estacions que no disposen d’aigua i sabó de fàcil accés per 
al personal. 
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▪ Neteja de barres, agafadors recolzabraços, botoneres, tauletes, mampares, 

endolls i marcs de finestres de l’interior de trens a LMT i LPS. El producte és el 
mateix desinfectant esmentat anteriorment. La neteja es farà a Rubí, a 
Martorell Enllaç i al Pla de Vilanoveta, per assegurar l’eficiència màxima en la 
rotació dels trens. 
 

▪ Es limita l’aforament i es distribueixen els espais dels menjadors a Línies 
Metropolitanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ S’incorpora la gestió dels ascensors a distància sota demanda. 
 

▪ Des del dia 29 de març de 2020 es dota de gel hidroalcohòlic i tovalloletes i 
netejador bactericida a totes les estacions per a ús dels/ de les agents 
d’estacions. També s’adopten mesures higièniques a les estacions; a més de la 
neteja diària de les dependències s’afegeix una neteja de desinfecció a totes 
les estacions de les línies metropolitanes en horari nocturn. 
 

▪ Des del dia 30 de març de 2020 s’afegeix a la neteja la desinfecció nocturna 
d’estacions. Així, s’intensifica la neteja i la higiene diària de les instal·lacions a 
fons amb productes desinfectants i virucides en tots els àmbits en els quals pot 
haver-hi moviment de clients i poden tocar el mobiliari de l’estació. 
 

▪ El dia 6 d’abril de 2020 es publica un comunicat on s’informa sobre l’inici de la 
distribució de mascaretes quirúrgiques entre el personal, com a mesura 
transitòria l’espera que l’ATM lliuri a FGC mascaretes FFP2. El mateix dia 6 es 
van repartir mascaretes quirúrgiques a tot el personal que tenia torn assignat 
aquesta setmana. 

 
▪ El dia 9 d’abril de 2020 es dota a cada persona que té assignat torn fins al 

diumenge 12 d’abril d’un kit de 2 mascaretes autofiltrants FFP2, bossa estanca, 
tovalloletes amb solució amb base d’alcohol i guants de protecció d’un sol ús 
(norma UNE EN 374). Es dotarà als llocs de treball de contenidors destinats 
exclusivament per al reciclatge del material sanitari utilitzat. 
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▪ El dia 14 d’abril de 2020 es disposen de mascaretes per a procedir a la seva 

distribució entre les persones usuàries del transport públic una vegada hagin 
passat les barreres tarifàries. La distribució anirà a càrrec de personal de 
Protecció Civil i Creu Roja. 
 

▪ El dia 17 d’abril de 2020 s’inicia la instal·lació de dispensadors metàl·lics de gel 
antisèptic a les estacions. S’accionen amb una palanca que s’acciona amb el 
colze sense necessitat de fer ús de les mans. 
 

▪ El dia 30 d’abril de 2020 s’apliquen noves mesures organitzatives d’emergència 
a les estacions de Línies Metropolitanes en relació a la nova distribució de 
material sanitari al personal i llocs de treball. 
 

▪ El dia 9 de maig de 2020 s’augmenten els accions d’autoprotecció fent una 
neteja del pupitre i la cabina de conducció al final de la línia, i en les estacions 
en les que el personal de neteja no estigui present, el/la maquinista disposarà 
de tovalloletes i netejador bactericida per fer la neteja puntual del pupitre quan 
ho consideri necessari. 
 

▪ El dia 14 de maig de 2020 s’incorporen mascaretes de seguretat a la dotació 
de les farmacioles dels trens i locomotores de les línies metropolitanes. 
 

▪ El dia 15 de maig de 2020 s’informa sobre l’inici de l’adaptació de la 
senyalització de les estacions i els trens a les mesures d’autoprotecció davant 
del coronavirus perquè es pugui mantenir la distància de seguretat entre les 
persones usuàries i facilitar la seva mobilitat interna. S’instal·la senyalització 
davant les màquines de venda de bitllets, als accessos a les màquines 
validadores, a les andanes es marca la distància de seguretat, en el  paviment 
es col·loquen fletxes per facilitar els moviments, a l’interior dels trens se 
senyalitzen els seients on cal evitar seure i també els espais on les persones 
s’hi ha d’estar dempeus.       També s’informa sobre l’ús obligatori de la 
mascareta i es col·loquen dispensadors de gel hidroalcohòlic als accessos de 
les principals estacions. 
 

▪ El dia 8 de juliol de 2020 finalitza la instal·lació de dispensadors antivandàlics 
de gel hidroalcohòlic a 40 estacions. 
 

▪ El dia 18 d’agost de 2020 es publica una circular en la que s’informa sobre la 
distància interpersonal de 2 metres per a fumar a la via pública. 
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Material Mòbil 
 

▪ Es reordenen els torns i les jornades del personal de tallers amb l’objectiu de 
crear equips estancs en cada nivell/secció i evitar-ne la coincidència en els 
canvis de torns. 
 

▪ Es prohibeixen els canvis de torn. 
 

▪ Es reorganitzen procediments per fer les tasques de manteniment per garantir 
el 1,5 metres de distància 
 

▪ Es netegen les eines comuns a la finalització del torn. 
 

▪ Es redueix la jornada uns minuts per crear un espai de temps entre torns 
perquè les persones no puguin coincidir en vestidors i zones comuns. 
 

▪ Se segmenten els equips per crear equips estancs i poder així protegir la salut 
del personal tècnic. 

 
▪ El dia 6 d’abril de 2020 es dota de mascaretes quirúrgiques al personal de 

manteniment que durant les seves tasques no pot mantenir la distància de 
seguretat. 

 
▪ Amb les noves mesures dictades per la resolució del Departament de Salut 

2546/2020, de 15 d’octubre, es mantenen les mesures preventives i 
organitzatives específiques, previstes a l’”Estratègia d’actuació front la COVID-
19”, per al personal a torns de manteniment de Material mòbil. 

 
 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
 
Pel que respecte a les àrees de Tecnologies de negoci i Centre de Gestió de Xarxes: 

 
▪ Les dependències de Tecnologies de negoci, Centre de Gestió de Xarxes i el 

Centre de Procés de Dades de Rubí, queden en condició d’accés restringit i 
estanqueïtat respecte de la presència de personal, a fi de minimitzar el risc de 
contagi. 
 

▪ Pel que fa a personal extern, només se li autoritzarà l’accés en cas que la seva 
actuació estigui destinada a resoldre una incidència en el sistema que estigui 
afectant a la explotació o a resoldre algun aspecte necessari per a les 
solucions d’escenaris alternatius i de contingència. 
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▪ Es separen físicament els equips de treball. S’estableix una mínima presència 
física a les dependències de tecnologies de negoci en Rubí, d’un tècnic/a per 
torn (matí i tarda), en cicles rotatius. La resta de personal realitzarà teletreball. 
 

▪ Queda suspesa qualsevol activitat o actuació sobre els sistemes d’estacions i 
sistemes centrals, derivades de nous desenvolupaments o projectes 
(instal·lació nou equipament, nou programari, formació etc.), fins que les 
condicions de l’entorn es normalitzin i permetin la seva reactivació. 

 
I específicament per als serveis de Comunicacions i Equipament d’estacions: 

 
▪ S’evitaran els canvis de torn i la compartició de vestidors comuns 

 
▪ Es segrega el torn de nit diferenciant per línia (BV i LA) sense barrejar treballs 

programats. 
 

▪ Amb les noves mesures dictades per la resolució del Departament de Salut 
2546/2020, de 15 d’octubre, es mantenen les mesures preventives i 
organitzatives específiques, previstes a l’”Estratègia d’actuació front la COVID-
19”, per al personal de manteniment de Material mòbil i Xarxa ferroviària. 
 

▪ El dia 21 de gener de 2021 es publiquen unes indicacions per al personal de 
manteniment informàtic davant el risc per contagi del coronavirus SARS-CoV-2. 

 
 

Turisme i Muntanya i Centre d’Observació de l’Univers 
 

▪ S’ha intensificat la neteja amb circuit cíclic de repàs durant tota la jornada a les 
estacions d’esquí i unitats d’explotació de Turisme i Muntanya. 
 

▪ Es netegen i desinfecten diàriament telecabines, telefèrics, cremalleres i 
funiculars 
 

▪ A les estacions de muntanya també s’han distribuït dispensadors de gel 
hidroalcohòlic a les dependències que no tenen accés proper a rentamans. 
 

▪ Es mantenen criteris de prudència, racionalitat i tranquil·litat, i així es transmet 
als clients. 
 

▪ El 14 d’abril de 2020, a les estacions de muntanya es comença el desmuntatge 
progressiu de les estacions d’esquí, per protegir els actius, mobilitzant el mínim 
de persones indispensables equipades amb el material de protecció. 
 

▪ Amb les noves mesures dictades per la resolució del Departament de Salut 
2546/2020, de 15 d’octubre, es mantenen les mesures preventives i 
organitzatives específiques, previstes a l’”Estratègia d’actuació front la COVID-
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19”, per al personal operatiu de Turisme i Muntanya i del Centre d’Observació 
de l’Univers. 

 
 

2.3. Mesures organitzatives per a donar compliment al Pla de contingència 
 
S’han redactat mesures organitzatives específiques per al personal tècnic i 
administratiu i per al personal que treballa a torns. 
 
 

2.3.1 Per al personal tècnic i administratiu 
 
Per al personal tècnic i administratiu s’han regulat: 
 

▪ La flexibilitat horària  
▪ El treball des de casa 
▪ Les vacances, ajustos de jornada o 

permisos sense sou 
▪ Els estudiants en pràctiques 
▪ El personal de consultoria i assessoria 
▪ Altres supòsits 

 

2.3.2. Per al personal que treballa a torns 
 
Per al personal que treballa a torns s’han regulat: 
 

▪ L’organització del treball 
▪ Les vacances, ajustos de jornada o 

permisos sense sou 
▪ Els estudiant en pràctiques 
▪ Les formacions col·lectives 
▪ Altres mesures 

 

2.4. Bústia de suport per a la gestió administrativa 
 
L’àrea d’Organització i Persones ha creat la bústia 
genèrica coronavirus@fgc.cat per donar suport a 
les àrees que tinguin dubtes o consultes a fer sobre 
la gestió de les persones en allò que regulen les 
mesures organitzatives publicades, o que puguin 
originar-se durant la l’evolució d’aquesta situació 
d’excepcionalitat. 
 
 
 

mailto:coronavirus@fgc.cat
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2.5. Altres mesures organitzatives 
 
13 de març de 2020: Tramitació de baixes mèdiques. S’ha publicat una nota, dirigida a 
les persones que gestionen les oficines tècniques i administratives, per informar sobre 
com s’han de tramitar les baixes mèdiques 
 
18 de març de 2020: Mesures organitzatives per a tot el personal: el que pugui prestar 
serveis des del seu domicili, el que no sigui requerit per treballar presencialment i 
l’obligat a estar en confinament 
 
20 de març de 2020: Interpretació del procés sancionador 
 
20 de març de 2020: Tractament de vacances i ajustos de jornada 
 
25 de març de 2020: Posicionaments diversos. Aquest document s’actualitza en funció 
de l’evolució de la situació. 
 
27 de març de 2020: Mesures preventives per al personal de més de 60 anys 
 
31 de març de 2020: Convocatòria extraordinària de Desenvolupament de les 
competències tècniques, transversals, digitals i lingüístiques en línia 
 
2 d’abril de 2020: Recull de normativa excepcional que regula el treball des de casa 
 
8 d’abril de 2020: Criteris bàsics en la definició del Pla de contingència per recuperar el 
servei de transport públic i serveis públics 
 
10 d’abril de 2020: Distribució de material sanitari al personal i llocs de treball 
 
13 d’abril de 2020: Actualització de les mesures de activació de l’activitat laboral i 
mobilitat 
 
16 d’abril de 2020: Recull de recomanacions de les autoritat sanitàries en relació a la 
distància social 
 
19 d’abril de 2020: Recull informatiu sobre les proves per a la diagnosi de la COVID-19 
 
19 d’abril de 2020: Es publica el procediment “Estudi de contactes en casos d’infecció 
de coronavirus SARS-CoV-2” 
 
7 de maig de 2020: Es publiquen les mesures preventives per al personal que 
excepcionalment hagi de treballar en els edificis d’oficines 
 
8 de maig de 2020: Es publica el procediment sobre mesures preventives enfront el 
coronavirus SARS-CoV-2, per al personal especialment sensible 
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12 de maig de 2020: Es publica el procediment per a la incorporació i estada al lloc de 
treball davant la situació derivada del coronavirus SARS-CoV-2 
 
13 de maig de 2020: Es publica el procediment sobre la incorporació i estada al lloc de 
treball 
 
25 de maig de 2020: Es publica el procediment sobre mesures extraordinàries de 
conciliació. 
 
9 de juny de 2020: Es publica l’informe sobre el personal sensible i més de 60 anys 
 
1 de juliol de 2020: Les persones que formen part 
del col·lectiu de lideratge es reincorporen a les 
oficines per a realitzar treball en alternança entre 
treball presencial i treball a distància. Es preparen 
unes capses de retorn a les oficines per al personal 
tècnic i administratiu que es reincorporin 
presencialment al seu lloc de treball. 
 
7 d’agost de 2020: Es crea un espai de relació i 
reunions a l’exterior de l’edifici d’oficines de Sarrià 
per mantenir reunions o trobades de treball 
informals amb seguretat. 
 
1 de setembre de 2020: El personal tècnic i 
administratiu, que no forma part del col·lectiu de 
lideratge, rep les capses de retorn a les oficines, a 
mesura que es reincorpora al seu lloc de treball de 
manera presencial. 
 
16 d’octubre de 2020: Amb les noves mesures dictades per la resolució del 
Departament de Salut 2546/2020, de 15 d’octubre, es mantenen les mesures 
preventives i organitzatives específiques, previstes a l’”Estratègia d’actuació front la 
COVID-19”. Per al personal tècnic i administratiu es prioritza el treball des de casa. Per 
al col·lectiu de lideratge es recomana establir algun dia de treball presencial a la 
setmana que es fixarà seguint criteris de responsabilitat laboral i de necessitats del 
servei. 
 
 

2.6. Recull normatiu 
 
Es manté actualitzat un recull normatiu vigent en relació a la COVD-19, tant de la 
legislació en l’àmbit estatal com en el de la Generalitat de Catalunya. 
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2.7. Seguiment de la Contractació 
 

▪ La línia d'actuació d'FGC s'emmarca en les mesures de protecció i estabilitat 
econòmica i laboral que preveu la normativa aprovada en relació a la COVID-
19. 

 
▪ S’està fent un seguiment acurat de tota l'activitat normativa que afecta a la 

situació de la COIVID-19. Es disposa d'una instrucció normativa puntualment 
actualitzada, d'un procediment d'actuació i de la documentació elaborada ad 
hoc per poder atendre de forma efectiva i àgil la gestió relativa a la suspensió 
de l'execució dels contractes afectats per les mesures d'alarma, el que 
assegura una adequada tramitació dels expedients, amb la consegüent 
protecció dels drets dels interessats i afectats per les mesures, tal i com es 
recull en la normativa indicada.  

 
▪ S'està fent una anàlisi jurídica diària tant de la normativa que s'aprova i es 

publica, com del seu impacte en la contractació d'FGC, en relació a les 
empreses contractistes i a les mesures de protecció i garantia dels seus 
treballadors. 

 
▪ En relació a les suspensions de contractes, en l'actualitat s'estan gestionant 

totes les sol·licituds que s'han enviat per part dels contractistes. En la majoria 
d'elles, s'inclou la petició d'abonament dels danys i perjudicis previstos en la 
normativa que és d'aplicació, no obstant, en la major part dels escrits rebuts, no 
hi ha una quantificació concreta d'aquests imports. En aquest sentit i d'acord 
amb el que estableixen els decrets lleis que són d'aplicació, és necessària la 
justificació d'aquests danys i perjudicis. 

 
 

2.8 Responsabilitat Social 
 

▪ Es col·labora en l'assaig clínic que pretén frenar la transmissió del virus, liderat 
pel Dr. Oriol Mitjà i el Dr. Bonaventura Clotet. Quan FGC tingui persones 
candidates a participar en aquest assaig, el Servei Mèdic facilitarà el contacte 
entre les parts.  

 
▪ A través del web corporatiu, s’ha activat una iniciativa per a donar suport a les 

entitats sense ànim de lucre que estan lluitant i duent a terme accions socials 
necessàries per ajudar a les persones més desafavorides en aquesta situació 
de crisi sanitària. 

 
▪ En els butlletins de Comunicació Interna es proposem enllaços que es vinculen 

amb accions previstes en diferents Plans de l'empresa, i que poden ajudar en 
temes relacionats amb la COVID-19. 
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▪ S’inicia una col·laboració perquè el personal d’FGC pugui participar, de manera 
voluntària, en un nou estudi per veure la incidència del coronavirus i poder 
saber l’estat de les persones que treballen a FGC respecte a l’afectació de la 
COVID-19. Com en l’assaig clínic, l’estudi està liderat pel Dr. Oriol Mitjà i el Dr. 
Bonaventura Clotet. Aquest estudi s’alinea amb les Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 3 (Salut i benestar) i 8 (Treball digne i creixement 
econòmic). Les recollida de mostres es fa durant el mes de juny. 

 
▪ El dia 18 de juny de 2020, el Consell de Responsabilitat Social d’FGC celebrar 

la seva tercera reunió, en aquesta ocasió virtual, en la que es va debatre sobre 
les prioritats i desafiaments en l’àmbit de l’estratègia d’activisme de la 
Responsabilitat Social davant l'afectació de la COVID-19 i els reptes de la 
“nova normalitat” per a FGC. 
 

▪ El dia 5 de febrer de 2021 el Consell de Responsabilitat Social d’FGC es 
consultat sobre l’Estratègia d’Activisme 2020-2030, pas previ per a la seva 
aprovació pel Comitè de Direcció i al Consell d’Administració. 
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 3. Adaptació del funcionament del transport públic  
 
El dia 12 de març de 2020 es va constituir el Comitè d’Emergència del transport públic, 
en el marc de l’ATM, en el qual FGC participa. 
 
En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat, va dictar el dia 13 de març 
de 2020 una resolució per adaptar el funcionament del sistema de transport públic a 
les mesures recomanades per gestionar l’emergència sanitària provocada pel 
coronavirus, en el marc del PROCICAT. 
 
Totes les mesures tenen com a objectiu mantenir la prestació dels serveis de transport 
col·lectiu garantint, alhora, el compliment de les recomanacions de les autoritats 
sanitàries, tant per als usuaris com per als treballadors. D’aquesta manera, el transport 
públic s’adapta a la decisió del PROCICAT d’avançar cap a un nivell d’ocupació dels 
serveis de només un terç de la seva capacitat. 
 
Pel que fa a la protecció del personal, des del dia 13 de març de 2020 es va suprimir el 
servei dels dos Centres d’Atenció al Client de les estacions de Pl. Catalunya i de Pl. 
Espanya, reforçant la informació i resposta en línia a través del telèfon 012. 
 
Una vegada es doni per finalitzada l’emergència, l’ATM té previst establir els 
mecanismes de compensació dels títols de viatge que no s’hagin pogut utilitzar i que 
hagin caducat. 
 
FGC està reforçant els serveis d’higiene i neteja per evitar els contagis. Tot i així, 
d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, es recomana que les persones 
majors de 65 anys, que pateixin malalties cròniques o diverses malalties, o bé tingui un 
estat immunosuprimit, evitin utilitzar els mitjans de transport públic col·lectiu en la 
mesura del possible. 
 
En aquest sentit, FGC utilitza els seus canals de difusió per a recordar aquestes 
recomanacions a les persones usuàries, i també als agents en contacte amb el client 
perquè s’autoprotegeixin, actuant, també, com a prescriptors de les mesures. 
 
El Pla de contingència preveu les accions per a mantenir la continuïtat de servei 
davant de possibles baixes de personal, o la resposta operativa a donar com ja va 
succeir el dia 13 de març de 2020, a l’inici del servei, de limitar l’àmbit de la línia R6 de 
Barcelona a La Pobla de Claramunt, atès el confinament de les poblacions d'Igualada, 
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena per indicació del PROCICAT. 
 

L’impacte econòmic de totes les mesures que s’han endegat, i les que es vagin 
adoptant per a fer font a l’episodi, s’assumiran amb les partides que la Generalitat 
habiliti per a afrontar l’emergència. 
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La vigència d’aquestes mesures es va iniciar el dia 13 de març de 2020, i es podran 
revisar en funció de la situació epidemiològica de cada moment. 
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4. Seguiment de la plantilla   
 
La situació de la plantilla a data 24 de març de 2021 és la que reflexa el quadre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegenda 
(Segons criteris del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2 del Departament de Salut) 

 
 
Casos confirmats de COVID-19: persones, simptomàtiques o no, amb resultat positiu 
de PCR/TA i aquelles que tenen clínica i radiologia compatible amb COVID-19 tot i 
tenir PCR/TA reiteradament negatius. 
 
Casos sospitosos de COVID-19: persones que presenten una clínica d’infecció 
respiratòria compatible amb COVID-19, que estan pendents del resultat de les proves 
diagnòstiques (PCR/TA)  
 
Contactes estrets en aïllament per l’autoritat sanitària: persones que són contactes 
estrets d’un cas confirmat de COVID-19 que estan en aïllament domiciliari per 
indicació de l’autoritat sanitària. 
 
Persones en aïllament pel Servei Mèdic: persones que han estat contactes estrets 
d’un cas sospitós de COVID-19 que el Servei Mèdic d’FGC ha considerat prudent aïllar 
fins a tenir la confirmació o no del cas sospitós. 
 
PCR: prova de laboratori de detecció d’ARN viral de SARS CoV 2 mitjançant la tècnica 
molecular RT-PCR. 
 
TA: prova ràpida de detecció d’antígens de SARS CoV 2. 
 

Criteri  

Plantilla real 1.945 

Casos confirmats de COVID-19 7 

Casos sospitosos de COVID-19 0 

Contactes estrets en aïllament per l’autoritat sanitària 7 

Persones en aïllament pel Servei Mèdic 0 
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 5. Evolució de la demanda   
 
Línies Metropolitanes 
 
 
 
Març de 2020                                                     Abril de 2020 
 

 
 

Dia Viatges Decrement 
(%) 

 Dia Viatges Decrement 
(%) 

    1 d’abril 17.093 -95,1% 

    2 d’abril 16.337 -95,3% 

    3 d’abril 17.093 -95,0% 

    4 d’abril 8.952 -94,8% 

    5 d’abril 5.683 -95,0% 

    6 d’abril 17.023 -93,1% 

    7 d’abril 16.589 -93,3% 

    8 d’abril 16.552 -93,0% 

  9 de març 329.822 -1,2%  9 d’abril 16.098 -91,5% 

10 de març 330.669 -3,7%  10 d’abril 6.981 -92,8% 

11 de març 317.539 -8,4%  11 d’abril 8.947 -92,0% 

12 de març 278.959 -19,6%  12 d’abril 5.418 -93,8% 

13 de març 149.552 -56,7%  13 d’abril 7.290 -91,9% 

14 de març 33.747 -79,5%  14 d’abril 23.993 -92,9% 

15 de març 14.597 -87,2%  15 d’abril 23.854 -93,1% 

16 de març 46.312 -86,2%  16 d’abril 23.339 -93,3% 

17 de març 35.817 -89,5%  17 d’abril 23.930 -92,9% 

18 de març 33.264 -90,5%  18 d’abril 10.355 -93,5% 

19 de març 31.776 -90,9%  19 d’abril 5.772 -94,1% 

20 de març 31.052 -90,8%  20 d’abril 25.622 -92,2% 

21 de març 11.955 -92,5%  21 d’abril 24.464 -92,8% 

22 de març 7.092 -93,3%  22 d’abril 24.585 -92,9% 

23 de març 26.906 -92,0%  23 d’abril 25.883 -92,5% 

24 de març 25.317 -92,6%  24 d’abril 26.733 -92,2% 

25 de març 24.544 -92,9%  25 d’abril 11.154 -93,3% 

26 de març 23.283 -93,3%  26 d’abril 6.585 -93,5% 

27 de març 24.492 -92,9%  27 d’abril 28.802 -91,1% 

28 de març 10.611 -93,5%  28 d’abril 28.249 -92,1% 

29 de març 6.463 -94,1%  29 d’abril 29.425 -91,5% 

30 de març 18.663 -94,4%  30 d’abril 30.913 -91,9% 

31 de març 17.588 -94,9%     
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Maig de 2020                                                     Juny de 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Viatges Decrement 
(%) 

 Dia Viatges Decrement 
(%) 

1 de maig 10.091 -91,7%  1 de juny 48.384 -70,2% 

2 de maig 13.390 -92,0%  2 de juny 84.966 -74,0% 

3 de maig 8.384 -91,8%  3 de juny 84.804 -74,1% 

4 de maig 37.895 -88,7%  4 de juny 83.926 -74,5% 

5 de maig 37.770 -88,9%  5 de juny 89.910 -72,2% 

6 de maig 38.632 -88,8%  6 de juny 51.238 -67,4% 

7 de maig 38.575 -88,4%  7 de juny 25.824 -73,8% 

8 de maig 40.422 -87,8%  8 de juny 95.638 -70,0% 

9 de maig 16.183 -90,0%  9 de juny 96.017 -69,6% 

10 de maig 9.069 -91,5%  10 de juny 102.732 -69,2% 

11 de mag 44.134 -86,1%  11 de juny 102.278 -68,8% 

12 de maig 46.015 -86,0%  12 de juny 106.083 -67,1% 

13 de maig 46.566 -86,1%  13 de juny 66.065 -57,0% 

14 de maig 46.212 -86,0%  14 de juny 40.275 -59,3% 

15 de maig 47.938 -84,7%  15 de juny 110.487 -64,8% 

16 de maig 18.483 -89,0%  16 de juny 108.336 -65,9% 

17 de maig 10.802 -88,9%  17 de juny 117.349 -63,6% 

18 de maig 52.363 -83,2%  18 de juny 116.254 -64,6% 

19 de maig 52.501 -84,1%  19 de juny 120.695 -61,6% 

20 de maig 53.301 -84,2%  20 de juny 70.188 -51,1% 

21 de maig 53.687 -83,9%  21 de juny 44.933 -54,8% 

22 de maig 55.116 -82,3%  22 de juny 124.067 -59,3% 

23 de maig 23.934 -83,3%  23 de juny 119.218 -60,4% 

24 de maig 13.910 -86,2%  24 de juny 41.077 -55,3% 

25 de maig 68.850 -78,2%  25 de juny 127.185 -57,8% 

26 de maig 67.871 -79,5%  26 de juny 125.205 -56,7% 

27 de maig 69.589 -79,3%  27 de juny 70.220 -50,7% 

28 de maig 69.881 -79,3%  28 de juny 44.297 -60,2% 

29 de maig 72.272 -79,3%  29 de juny 129.423 -53,4% 

30 de maig 38.274 -77,1%  30 de juny 138.077 -52,3% 

31 de maig 24.264 -76,1%     
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Juliol de 2020                                               Agost de 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Viatges Decrement 
(%) 

 Dia Viatges Decrement 
(%) 

1 de juliol 143.576 -50,9%  1 d’agost 58.832 -45,4% 

2 de juliol 142.993 -50,7%  2 d’agost 38.465 -49,7% 

3 de juliol 136.954 -50,6%  3 d’agost 100.401 -41,7% 

4 de juliol 74.699 -44,2%  4 d’agost 99.614 -42,6% 

5 de juliol 51.709 -45,3%  5 d’agost 100.105 -41,7% 

6 de juliol 136.736 -49,4%  6 d’agost 98.886 -41,1% 

7 de juliol 147.829 -46,6%  7 d’agost 95.235 -40,9% 

8 de juliol 149.388 -48,0%  8 d’agost 56.752 -42,0% 

9 de juliol 148.909 -47,0%  9 d’agost 38.038 -47,4% 

10 de juliol 143.301 -47,4%  10 d’agost 84.965 -41,4% 

11 de juliol 78.119 -43,1%  11 d’agost 85.001 -42,4% 

12 de juliol 48.873 -44,3%  12 d’agost 85.862 -42,4% 

13 de juliol 138.749 -48,3%  13 d’agost 77.688 -47,4% 

14 de juliol 144.409 -47,3%  14 d’agost 81.430 -39,2% 

15 de juliol 145.184 -46,9%  15 d’agost 47.258 -47,4% 

16 de juliol 141.622 -47,9%  16 d’agost 36.372 -53,3% 

17 de juliol 132.556 -49,1%  17 d’agost 81.988 -45,4% 

18 de juliol 62.201 -51,4%  18 d’agost 82.637 -46,3% 

19 de juliol 39.226 -53,6%  19 d’agost 84.294 -45,4% 

20 de juliol 121.977 -50,8%  20 d’agost 83.573 -45,4% 

21 de juliol 124.255 -51,2%  21 d’agost 82.573 -43,4% 

22 de juliol 124.749 -51,5%  22 d’agost 55.605 -41,9% 

23 de juliol 125.972 -50,7%  23 d’agost 38.374 -47,2% 

24 de juliol 118.997 -50,3%  24 d’agost 91.512 -46,7% 

25 de juliol 60.980 -46,0%  25 d’agost 95.977 -44,1% 

26 de juliol 38.438 -55,7%  26 d’agost 97.681 -46,8% 

27 de juliol 116.911 -49,1%  27 d’agost 98.214 -46,6% 

28 de juliol 120.213 -48,3%  28 d’agost 96.405 -48,0% 

29 de juliol 120.374 -50,4%  29 d’agost 53.774 -54,5% 

30 de juliol 119.938 -43,5%  30 d’agost 42.069 -50,8% 

31 de juliol 116.168 -42,5%  31 d’agost 114.728 -51,9% 
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Setembre de 2020                                        Octubre de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Viatges Decrement 
(%) 

 Dia Viatges Decrement 
(%) 

1 de set. 129.220 -48,7%  1 d’oct. 215.910 -39,8% 

2 de set. 135.679 -47,4%  2 d’oct. 204.204 -42,3% 

3 de set. 138.401 -46,8%  3 d’oct. 97.011 -40,0% 

4 de set. 134.750 -46,9%  4 d’oct. 60.998 -40,6% 

5 de set. 73.594 -44,4%  5 d’oct. 216.561 -38,1% 

6 de set. 49.691 -44,3%  6 d’oct. 218.670 -38,5% 

7 de set. 143.970 -48,5%  7 d’oct. 221.571 -38,1% 

8 de set. 150.553 -44,5%  8 d’oct. 219.251 -38,6% 

9 de set. 147.934 -45,5%  9 d’oct. 211.644 -39,1% 

10 de set. 154.445 -43,1%  10 d’oct. 79.983 -50,5% 

11 de set. 59.984 -62,2%  11 d’oct. 59.298 -44,3% 

12 de set. 77.866 -45,5%  12 d’oct. 67.448 -54,5% 

13 de set. 51.791 -45,3%  13 d’oct. 214.024 -38,7% 

14 de set. 186.810 -44,2%  14 d’oct. 213.052 -38,9% 

15 de set. 191.635 -44,6%  15 d’oct. 198.624 -42,2% 

16 de set. 196.244 -44,1%  16 d’oct. 187.566 -46,1% 

17 de set. 196.052 -44,6%  17 d’oct. 80.336 -46,6% 

18 de set. 187.176 -45,5%  18 d’oct. 50.130 -49,8% 

19 de set. 84.965 -38,8%  19 d’oct. 186.212 -47,0% 

20 de set. 57.355 -49,2%  20 d’oct. 185.256 -47,5% 

21 de set. 198.849 -43,2%  21 d’oct. 184.637 -47,1% 

22 de set. 203.716 -41,8%  22 d’oct. 184.000 -48,3% 

23 de set. 208.680 -44,4%  23 d’oct. 181.561 -48,4% 

24 de set. 106.866 -38,9%  24 d’oct. 80.276 -48,4% 

25 de set. 177.228 -40,6%  25 d’oct. 49.350 -50,8% 

26 de set.  87.943 -40,6%  26 d’oct. 181.006 -48,3% 

27 de set. 53.197 -50,1%  27 d’oct. 181.859 -49,3% 

28 de set. 209.270 -39,9%  28 d’oct. 183.546 -48,6% 

29 de set. 213.801 -39,6%  29 d’oct. 183.933 -47,5% 

30 de set. 216.171 -39,2%  30 d’oct. 144.140 -59,0% 

    31 d’oct. 44.191 -69,9% 
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Novembre de 2020                                       Desembre de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Viatges Decrement 
(%) 

 Dia Viatges Decrement 
(%) 

1 de nov. 27.169 -72,0%  1 de des. 194.790 -44,2% 

2 de nov. 165.480 -52,9%  2 de des. 194.749 -42,4% 

3 de nov. 166.092 -53,3%  3 de des. 192.214 -46,9% 

4 de nov. 168.439 -53,4%  4 de des. 174.400 -52,5% 

5 de nov. 171.882 -54,5%  5 de des. 71.777 -53,7% 

6 de nov. 152.676 -55,5%  6 de des. 45.488 -58,5% 

7 de nov. 43.220 -74,0%  7 de des. 143.943 -57,6% 

8 de nov. 32.703 -66,5%  8 de des. 71.228 -35,1% 

9 de nov. 173.334 -49,4%  9 de des. 197.926 -44,0% 

10 de nov. 174.265 -50,7%  10 de des. 196.923 -44,7% 

11 de nov. 174.558 -50,7%  11 de des. 183.360 -44,7% 

12 de nov. 177.222 -49,7%  12 de des. 80.886 -54,3% 

13 de nov. 160.417 -54,5%  13 de des. 50.271 -59,4% 

14 de nov. 56.140 -64,8%  14 de des. 195.142 -42,4% 

15 de nov. 35.252 -67,8%  15 de des. 196.164 -43,8% 

16 de nov. 176.247 -49,3%  16 de des. 200.341 -43,9% 

17 de nov. 175.906 -51,1%  17 de des. 199.446 -43,9% 

18 de nov. 179.649 -50,4%  18 de des. 179.327 -46,9% 

19 de nov. 180.812 50,0%  19 de des. 89.115 -47,7% 

20 de nov. 164.635 -52,3%  20 de des. 57.884 -52,6% 

21 de nov. 59.637 -62,6%  21 de des. 189.939 -43,9% 

22 de nov. 36.460 -65,0%  22 de des. 163.289 -36,4% 

23 de nov. 184.914 -46,6%  23 de des. 152.540 -40,6% 

24 de nov. 187.314 -47,2%  24 de des. 106.563 -48,1% 

25 de nov. 190.399 -47,0%  25 de des. 35.998 -56,2% 

26 de nov. 190.417 -47,4%  26 de des. 45.050 -55,3% 

27 de nov. 177.803 -51,6%  27 de des. 52.672 -53,3% 

28 de nov. 64.622 -66,5%  28 de des. 131.020 -40,2% 

29 de nov. 46.815 -60,8%  29 de des. 131.699 -39,9% 

30 de nov. 192.910 -44,3%  30 de des. 131.048 -40,2% 

    31 de des. 100.299 -48,6% 
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Gener de 2021                                              Febrer de 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dia Viatges Decrement 
(%) 

 Dia Viatges Decrement 
(%) 

1 de gen. 31.132 -61,1%  1 de feb. 174.654 -46,5% 

2 de gen. 68.774 -55,8%  2 de feb. 172.849 -48,9% 

3 de gen. 51.999 -61,6%  3 de feb. 174.541 -49,1% 

4 de gen. 133.991 -38,9%  4 de feb. 174.682 -49,2% 

5 de gen. 132.669 -40,8%  5 de feb. 172.465 -47,6% 

6 de gen. 43.960 -43,1%  6 de feb. 67.681 -57,3% 

7 de gen. 120.731 -55,5%  7 de feb. 43.752 -59,4% 

8 de gen. 121.428 -62,8%  8 de feb. 176.670 -48,8% 

9 de gen. 42.056 -69,7%  9 de feb. 176.679 -50,0% 

10 de gen. 29.816 -66,2%  10 de feb. 179.870 -49,4% 

11 de gen. 166.772 -49,4%  11 de feb. 181.949 -49,2% 

12 de gen. 166.794 -49,8%  12 de feb. 174.064 -50,0% 

13 de gen. 168.603 -50,1%  13 de feb. 79.168 -52,1% 

14 de gen. 168.006 -50,0%  14 de feb. 47.488 -54,9% 

15 de gen. 164.979 -50,2%  15 de feb. 157.288 -49,3% 

16 de gen. 58.460 -58,9%  16 de feb. 181.567 -48,9% 

17 de gen. 41.170 -48,8%  17 de feb. 184.354 -48,8% 

18 de gen. 169.996 -47,1%  18 de feb. 183.549 -48,6% 

19 de gen. 167.226 -43,2%  19 de feb. 182.072 -47,3% 

20 de gen. 167.727 -45,8%  20 de feb. 82.609 -35,9% 

21 de gen. 169.411 48,5%  21 de feb. 52.795 -49,5% 

22 de gen. 161.571 -50,6%  22 de feb. 180.809 -47,8% 

23 de gen. 59.742 -61,9%  23 de feb. 188.486 -45,7% 

24 de gen. 39.052 -60,4%  24 de feb. 190.496 -45,8% 

25 de gen. 169.472 -48,5%  25 de feb. 191.337 -46,0% 

26 de gen. 169.715 -49,4%  26 de feb. 187.762 -44,8% 

27 de gen. 172.042 -49,1%  27 de feb. 84.156 -50,8% 

28 de gen. 171.143 -49,2%  28 de feb. 58.987 -45,9% 

29 de gen. 170.082 -49,9%     

30 de gen. 66.510 -56,0%     

31 de gen. 46.553 -54,4%     
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Març de 2021                                                 
 

 
 
  Dades referides al tancament diari 
   * Dades a les 9 h 

 

Dia Viatges Decrement 
(%) 

 Dia Viatges Decrement 
(%) 

1 de març 192.225 -43,8%     

2 de març 195.177 -43,9%     

3 de març 187.199 -46,5%     

4 de març 197.504 -43,3%     

5 de març 195.883 -41,4%     

6 de març 84.959 -44,9%     

7 de març 55.133 -47,8%     

8 de març 187.451 -43,9%     

9 de març 198.755 -42,1%     

10 de març 201.811 -41,8%     

11 de març 201.039 -42,0%     

12 de març 197.041 -42,9%     

13 de març 90.248 -45,2%     

14 de març 61.697 -45,8%     

15 de març 198.600 -40,8%     

16 de març 202.208 -40,9%     

17 de març 204.174 -41,7%     

18 de març 202.047 -41,9%     

19 de març 191.009 -43,4%     

20 de març 97.966 -38,4%     

21 de març 64.111 -39,2%     

22 de març 196.504 -41,3%     

23 de març 200.662 -41,3%     

24 de març 51.363* -39,2%*     
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 6. Evolució del servei   
 
El servei que es presta s’ha anat ajustant d’acord amb la demanada i a les indicacions 
rebudes del Govern i de l’ATM. 
 

6.1. Línies Metropolitanes 
 

▪ Fins al dia 16 de març de 2020, es presta el 100 x 100 del servei. 
 

▪ A partir del dia 17 de març de 2020, el servei en hora punta serà del 60% i fora 
de l’hora punta el servei serà del 40%, i se suprimeix el servei de la línia L12 
(Reina Elisenda). 
 

▪ Dissabte, dia 21 de març de 2020, i diumenge, dia 22 de març, s’oferirà un 
servei hiperreduït, adequat als requeriments i la línia L12 no circularà. 
 

▪ A partir de dissabte 28 de març de 2020 es modifica el servei la línia Llobregat-
Anoia i a la línia L7 (Av. Tibidabo) 

 
▪ A partir de dilluns 30 de març de 2020, a la ínia Llobregat-Anoia, manteniment 

del servei de cap de setmana (33% oferta) amb reforç/reserva en hores punta 
per garantir una ocupació d’1/3 de la capacitat màxima dels vehicles. 
  

▪ A partir de dimecres 1 d’abril de 2020, a la línia Barcelona-Vallès, servei 
equiparable al dels diumenges, amb reforç a les franges horàries de més 
afluència. Reducció del servei de la línia L7 (Av. Tibidabo-Gràcia) que s’ha fet 
en cap de setmana, fins a la tornada a la normalitat.  
 

▪ A partir del dia 2 d’abril i fins al dia 9 d’abril de 2020 se suspèn el pagament del 
transport públic. Per megafonia de les estacions s’emet el missatge: 
“Ferrocarrils, en aquesta situació d’emergència sanitària, vol reconèixer les 
persones que han de viatjar per a assegurar els serveis essencials, amb la 
suspensió del pagament al transport públic a partir de demà i fins al dia 9 
d’abril”. 
 

▪ A partir del dia 7 d’abril de 2020 els trens tornen a circular entre els estacions 
de La Pobla de Claramunt i Igualada, després de fer-hi treballs de revisió i 
desinfecció de les instal·lacions d’aquest tram. 

 
▪ El dia 10 d’abril de 2020 es restitueix el pagament de les tarifes del transport 

públic. Així, el sistema d’ús de totes les línies d’FGC torna a ser l’habitual i, per 
tant, caldrà disposar del títol de transport en vigor i validar-lo a les màquines de 
control de passatgers. 
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▪ L’ATM acorda que a partir del 14 d’abril de 2020 tots els operadors arribaran en 
la mesura de les seves possibilitats a l’oferta 60/40, que significa un 60% de 
l’oferta de feiner durant les hores punta i un 40% la resta de la jornada, el que 
per a FGC representa el retorn al servei de feiner d’agost sense la línia L12, i la 
línia L7 en servei com a llançadora entre Gràcia-Av. Tibidabo. 
 
Barcelona-Vallès 
 
Circulacions en hora punta (de 7 h a 9 h) 
S1 Barcelona-Terrassa: 4 trens/hora-sentit 
S2 Barcelona-Sabadell: 4 trens/hora-sentit 
L6 Pl. Catalunya-Sarrià: 6 tren/hora-sentit 
Llançadores Gràcia-Av. Tibidabo: 4 trens/hora-sentit 
 
Resta del dia 
S1 Barcelona-Terrassa: 3 tren/hora-sentit 
S2 Barcelona-Sabadell: 3 tren/hora-sentit 
L6 Pl. Catalunya-Sarrià: 6 tren/hora-sentit 
Llançadores Gràcia-Av. Tibidabo: 4 trens/hora-sentit 
 
La línia L12 (Reina Elisenda) no circularà. 
 
Llobregat-Anoia 
 
Circulacions en hora punta (de 7 h a 9 h) 
1 tren/hora a la línia R5 (Manresa) 
1 tren/hora a la línia R6 (Igualada) 
1 tren/hora a la línia S4 (Olesa de Montserrat) 
1 tren/hora a la línia S3 (Can Ros) 
2 trens/hora a la línia S8 (Martorell) 
4 trens/hora a la línia L8 (Pl. Espanya-Molí Nou Ciutat Cooperativa) 
 
Resta del dia 
1 tren/hora a la línia R5 (Manresa) 
1 tren/hora a la línia R6 (Igualada) 
1 tren/hora a la línia S4 (Olesa de Montserrat) 
1 tren/hora a la línia S3 (Can Ros) 
2 trens/hora a la línia L8 (Pl. Espanya-Molí Nou Ciutat Cooperativa) 
 
Els cicles de més demanda aniran amb composició doble (sis cotxes) 

 

▪ A partir del dilluns 4 de maig de 2020 és obligatori l'ús de mascaretes al 
transport públic, en compliment de l'Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la 
que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents 
mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de 
conformitat amb el pla de transició cap a una nova normalitat. 
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▪ A partir del dia 9 de maig de 2020, a la línia Barcelona-Vallès, dissabtes, 

diumenges i dies festius: servei especial amb una oferta entre les 5:00h i les 
23:00h de: 
 
1 tren S1 per hora i sentit (entre les 8h i les 9h circulen 2 trens S1 sentit Pl. 
Catalunya) 
1 tren S2 per hora i sentit 
1 tren L6 per hora i sentit 
4 trens llançadora L7 (GR-TB) per hora i sentit (entre les 6h i les 22h) 
 

▪ A partir del dia 11 de maig de 2020, a la línia Barcelona-Vallès, s’estableix un 
servei 200 sense circulació de la línia L12, amb 4 trens llançadora L7 per hora i 
sentit entre Gràcia i Av. Tibidabo i un servei, entre les 6h i les 9h, equivalent a 
un dia feiner; també, entre les 14h i les 16h circula un tren S5 per hora i sentit.  
 

▪ A partir del dia 14 de maig de 2020, a l a línia Llobregat-Anoia, s’estableix un 
servei 200 reduït en dies feiners i 500 especial reduït en dissabtes, diumenges i 
festius amb la incorporació de les estacions de Vilanova del Camí i Igualada. 
Es creen 2 circulacions comercials addicionals de la línia L8 al servei. 
 

▪ A partir del dia 16 de maig de 2020, a la línia Barcelona-Vallès, s’estableix un 
servei 200 especial sense línia L12 i amb trens llançadora L7 en dies feiners. 
Servei especial de festiu reduït per dissabte i diumenge. 

 
▪ A partir de dia 25 de maig de 2020, coincidint amb l’inici de la fase 1 del 

desconfinament s’amplia l’oferta de servei. Globalment és del 80% de mitjana, 
amb valors de 100% en hora punta tant a la línia Barcelona-Vallès com a la 
línia Llobregat-Anoia. Es manté la supressió de la línia L12 (Sarrià-Reina 
Elisenda) i es manté l’inici de la línia L7 a Gràcia i final a Av. Tibidabo. 
 

▪ A partir del dia 8 de juny de 2020, quan tota l’àrea de Barcelona passa a la fase 
2 del desconfinament s’incrementa l’oferta de servei. L’oferta és del 100% en 
les hores punta tant a les línia Barcelona-Vallès com a la línia Llobregat-Anoia i 
del 80% la resta del dia. Es manté la supressió de la línia L12 (Sarrià-Reina 
Elisenda) i es manté l’inici de la línia L7 a Gràcia i final a Av. Tibidabo. 
 

▪ El cap de setmana dels dies 13 i 14 de juny de 2020, les Línies Metropolitanes 
d’FGC mantenen l’oferta fins al 80% i el servei finalitza a mitjanit. 
 

▪ El cap de setmana del 20 i 21 de juny de 2020, les Línies Metropolitanes 
augmenten l’oferta fins al 100% i el servei finalitza a mitjanit. 
 

▪ A partir del dilluns, 22 de juny de 2020, s’ofereix el servei habitual en dia feiner, 
sense restricció d’ocupació i amb l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a la 
xarxa de transport públic.  
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▪ L’1 de juliol l’ATM engega la compensació dels títols de transport integrats no 

utilitzats durant l’estat d’alarma per al COVID-19. 
 

▪ El dia 3 de juliol de 2020 el servei nocturn de funciona fins a les 2 de la 
matinada les nits de divendres i dissabtes de tot l’any. D’aquesta manera, 
s’oferirà el 100% de les freqüències, alterades els darrers mesos per efecte de 
la COVID-19. L’única línia que encara quedarà alterada és la L7, com a 
conseqüència de les obres d’ampliació i millora de l’estació de Pl. Catalunya. 

 
▪ El dia 6 de juliol de 2020 els Centres d’Atenció al Client (CAC) i l’Oficina de 

confecció de carnets de pensionistes reobren al públic l’atenció presencial. 
 

▪  Seguint les noves mesures i recomanacions per evitar la propagació de la 
COVID-19 establertes pel Govern de la Generalitat a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, a partir del dissabte, 18 de juliol de 2020, els horaris de circulació 
del trens són els habituals, tant en cap de setmana com en dies feines, tret que 
dissabtes i diumenges el servei finalitzarà a les 24h. 
 

▪ A partir de l’1 de setembre de 2020 s’augmenta l’oferta fins al 100%. No serà 
fins al dia 9 de setembre que les obres de Pl. Catalunya finalitzin i la línia L7 
torni a funcionar sense necessitat de transbordament a Gràcia. Amb tot, el 
servei seguirà finalitzant a les 00hH, inclòs els caps de setmana. Aquesta 
oferta restringida es mantindrà fins que l’anul·lació de les mesures que limiten 
l’oci nocturn no justifiqui un canvi. 
 

▪ El dia 14 de setembre de 2020, amb l’inici del curs escolar es manté el 100% 
de l’oferta i la L7 recupera el seu trajecte habitual, sense transbordament a 
l’estació de Gràcia. 
 

▪ Amb les noves mesures dictades per la resolució del Departament de Salut 
2546/2020, de 15 d’octubre, es limita el mapa de presència i l’activitat del 
control de frau. El servei segueix oferint el 100% de la seva capacitat encara 
que la demanda baixi considerablement donades les noves restriccions. Només 
es manté l’excepció del transport públic nocturn, i el servei finalitza tots els dies 
a mitjanit. 
 

▪ A partir del dia 3 de novembre de 2020 es publica una circular interna de 
Producció per a donar a conèixer al personal afectat els tipus de mascaretes no 
permeses per garantir una mobilitat segura en el transport públic, i recordant 
les funcions dels vigilants de seguretat durant el servei a FGC davant 
incompliments de la normativa derivada de la COVID-19 per part de les 
persones usuàries. 
 

▪ El servei de trens s’adapta a les necessitats i hàbits de mobilitat de les 
persones usuàries i a les mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables 
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des del 21 de desembre de 2020 decretades pel Govern. Així, la vigília de 
Nadal el servei de trens finalitzarà a les 23.00h i la nit de Cap d’Any hi haurà 
servei fins a la 01.00h. La resta de dies, es manté el servei que ofereix el 100% 
de la oferta en horari de 05.00h a 24.00h, també durant el cap de setmana. 
 

▪ El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dicta una ordre establint els 
serveis que s’han de prestar durant la jornada de vaga convocada per al dia 8 
de març de 2021, Dia Internacional de les Dones, que per a Ferrocarrils 
representa el 85% durant tot el dia. 
 

▪ El dia 15 de març de 2021 s’estrena la nova uniformitat del personal de 
Producció de Línies Metropolitanes. 

 
 
 

6.2. Línia Lleida-La Pobla de Segur 
 

▪ A partir del dia 21 de març de 2020 s’oferirà el 50% del servei habitual a la 
línia. 

 
▪ A partir del 14 d’abril de 2020 s’ofereix el 50% dels trens entre Lleida i Balaguer 

i el 50% dels autobusos entre Balaguer i La Pobla de Segur, i es mantenen els 
trens en els quals es desplaça personal laboral dels centres sanitaris. 

 
▪ A partir del dilluns 4 de maig de 2020 és obligatori l'ús de mascaretes al 

transport públic, en compliment de l'Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la 
que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents 
mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de 
conformitat amb el pla de transició cap a una nova normalitat. 
 

▪ El dia 18 de maig de 2020, coincidint amb l’inici del desconfinament gradual de 
la regió sanitària de Lleida s’ofereix el 100% del servei a tota la línia. Entre les 
estacions de Balaguer i La Pobla de Segur es manté el servei de bus 
substitutori com a conseqüència dels treballs de reparació de la unitat de tren 
malmesa durant el temporal ‘Gloria’. 

 
▪ El dia 28 de setembre de 2020 el tren torna a fer el recorregut complet per tota 

la línia, deixant de prestar el servei de bus substitutori entre Balaguer i La 
Pobla de Segur. 

 
 

6.3. Cremalleres 
 

▪ El dia 13 de març de 2020 es tanquen les estacions d’esquí i es redueix al 
mínim el servei comercial de cremalleres a Vall de Núria i Montserrat. 
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▪ El dia 14 de març de 2020 se suspèn el servei comercial del Cremallera de 

Montserrat i es manté el servei urbà del Cremallera de Núria per a assegurar 
aspectes de seguretat i emergències amb equips de reten de matí i tarda. 
 

▪ El dia 15 de març de 2020 se suspèn el servei urbà del cremallera de Núria, 
deixant un equip de retén mati i tarda. 
 

▪ El dia 19 de juny de 2020 es reobre el Cremallera de Núria 
 

▪ El dia 24 de juny de 2020 reobre el Cremallera de Montserrat 
 

▪ Des del 29 d’octubre de 2020, el Cremallera de Núria mantindrà el servei urbà 
entre les poblacions de Ribes de Freser i Queralbs. 
 

▪ Des del dia 9 de novembre de 2020, es modifica el servei del cremallera i dels 
funiculars de Montserrat, i s’adapten els torns del personal. 

 
 

6.4. Funicular de Gelida 
 

▪ A partir del dia 2 d’abril i fins al 9 d’abril de 2020 se suspèn el pagament del 
transport públic, així com el del bus substitutori durant els dies feiners. 

 
▪ El dia 10 d’abril de 2020 es restitueix el pagament de les tarifes del transport 

públic. Així, caldrà disposar del títol de transport en vigor validat per viatjar. 
 

▪ A partir del dilluns 4 de maig de 2020 és obligatori l'ús de mascaretes al 
transport públic, en compliment de l'Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la 
que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents 
mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de 
conformitat amb el pla de transició cap a una nova normalitat. 
 

▪ El dia 20 de juny de 2020 reobre el Funicular de Gelida per donar servei turístic 
els caps de setmana i dies festius i assenyalats. 
 

▪ Amb les noves mesures dictades per la resolució del Departament de Salut 
2546/2020, de 15 d’octubre, es limita l’activitat de control de frau. 

 
 

6.5 Serveis turístics 
 

▪ Els cremalleres de Núria i de Montserrat, els funiculars de Sant Joan i de 
Gelida, el Tren dels Llacs, el Tren del Ciment, l’Hotel de Núria, el telefèric de 
Núria, el Centre d’Observació de l’Univers i les activitats d’estiu a Vallter i La 
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Molina no es posaran en servei fins que les autoritats sanitàries no donin per 
tancada de manera definitiva la situació actual. 
 

▪ Es reobren progressivament les estacions de muntanya, trens turístics i Centre 
d’Observació de l’Univers: 
 
12 de juny de 2020: Centre d’Observació de l’Univers 
19 de juny de 2020: Vall de Núria 
20 de juny de 2020: La Molina i el Tren del Ciment 
24 de juny de 2020: Cremallera i funiculars de Montserrat 
4 de juliol de 2020: Tren dels Llacs 
18 de juliol de 2020: Vallter 

 
▪ El 17 d’agost de 2020 entra en servei el Funicular de la Santa Cova, finalitzada 

la seva rehabilitació. 
 

▪ El 29 d’octubre de 2020, Vall de Núria dóna per finalitzada la temporada d’estiu 
2020 i tanca les seves instal·lacions. Pel que fa al Cremallera de Núria, es 
mantindrà el servei urbà entre les poblacions de Ribes de Freser i Queralbs. 
 

▪ Des del 29 d’octubre de 2020, al Cremallera i als Funiculars de Montserrat el 
servei s’opera amb normalitat de dilluns a dijous mentre que se suspèn el 
servei comercial entre divendres i diumenge mentre siguin vigents les 
restriccions 
 

▪ El 29 d’octubre de 2020, el Tren del Ciment i el Tren dels Llacs donen per 
finalitzada la temporada 2020 i no es faran els viatges programats que 
quedaven. 
 

▪ Des del 29 d’octubre de 2020, al Parc Astronòmic Montsec es mantenen les 
activitats programades i les visites de grups escolars entre setmana amb les 
màximes mesures de seguretat. L’explotació es mantindrà tancada durant els 
caps de setmana. 
 

▪ El dia 14 de desembre de 2020 reobren les estacions d’esquí activant mesures 
de prevenció contra la COVID-19 com ara l’activació de la venda en línia de 
forfets i el manteniment de la distància de seguretat. 
 

▪ El dia 18 de desembre de 2020 torna a l’activitat el Parc Astronòmic Montsec-
Centre d’Observació de l’Univers reprenen les visites, nocturnes i diürnes, de 
públic en cap de setmana. 
 

▪ El dia 8 de gener de 2021 l’activitat el Parc Astronòmic Montsec-Centre 
d’Observació de l’Univers es tanca per les restriccions de mobilitat comarcal i 
pel temporal de neu que impedia els accessos amb garanties. La previsió inicial 
era tancar el dia 10 de gener. 
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▪ El dia 1 de març de 2021 el Parc Astronòmic Montsec-Centre d’Observació de 
l’Univers arrenca la temporada 2021 amb escoles i universitats sota demanda. 

 
▪ El dia 19 de març de 2021 el Parc Astronòmic Montsec-Centre d’Observació de 

l’Univers activa les visites de públic en general. 
 

▪ El 27 de març el Tren del Ciment estrena temporada amb dues noves 
certificacions que acrediten el seu compromís amb el turisme familiar i segur: el 
segell d’Equipament Turístic Familiar que l’identifica com a instal·lació 
adequada i adaptada als requeriments establerts per l’Agència Catalana de 
Turisme d’acord amb les necessitats específiques del públic familiar; i el 
certificat de qualitat d’AENOR que l’acredita com a espai segur davant la 
Covid-19 i considera adequats els protocols i les mesures implementades en 
aquest servei turístic des de l’inici de la crisi sanitària.  
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 7. Comunicació   
 
Per a informar els clients sobre l’evolució de la demanda, les modificacions del servei i 
compartir recomanacions, s’han difós notes de premsa i s’ha actualitzat, de manera 
constant, el web i l’app corporatius, a més d’informar a través de les xarxes socials. 
 
Totes les accions que s'han fet al web s'han replicat a Twitter (corporatiu i de servei), 
Facebook i Instagram, així com s'ha fet extensives als mitjans de comunicació. 
 
 

7.1 Notes de premsa 
 

▪ 13 de març de 2020: La Generalitat resol el tancament de les pistes d’esquí, 
d’esquí nòrdic i de les estacions de muntanya 

▪ 13 de març de 2020: Afectacions en el servei de transport públic a la Conca 
d’Òdena pel confinament dels municipis d’Igualada, Òdena, Santa Margarida 
de Montbui i Vilanova del Camí 

▪ 14 de març de 2020: Actualització de l'operativa de servei dels trens cremallera 
d'FGC 

▪ 14 de març de 2020: El servei de trens d’FGC d’avui dissabte finalitza a les 
23.00h 

▪ 16 de març de 2020: FGC reestructura el servei de trens per fer front als 
requeriments contra el coronavirus 

▪ 20 de març de 2020: FGC adapta el servei de la línia Lleida-La Pobla als 
requeriments contra el coronavirus 

▪ 20 de març de 2020: FGC adapta el servei de trens pel cap de setmana 
▪ 21 de març de 2020: Més de 300.000 persones deixen de viatjar amb FGC 

cada dia per la reducció de la mobilitat pel coronavirus 
▪ 24 de març de 2020: FGC difon entre el seu personal les recomanacions del 

Col·legi de Psicologia per afrontar la situació d’emergència pel coronavirus 
▪ 26 de març de 2020: FGC adequa el seu servei per a adaptar-se a l’evolució de 

l’emergència sanitària 
▪ 27 de març de 2020: FGC adapta el servei de trens pel cap de setmana 
▪ 29 de març de 2020: El transport públic de l’àrea de Barcelona aplica nous 

ajustos per a la setmana vinent, atesa la baixa demanada per confinament. 
▪ 31 de març de 2020: FGC adapta el seu servei ferroviari d’acord amb els nous 

requeriments de demanda 
▪ 1 d’abril de 2020: FGC adequa el seu servei a la suspensió temporal del 

pagament al transport públic. 
▪ 6 d’abril de 2020: FGC reprèn el dia 7 servei a la línia R6 (Igualada) entre les 

estacions de La Pobla de Claramunt i Igualada. 
▪ 8 d’abril de 2020: FGC adapta el servei un cop finalitzada la suspensió 

temporal del pagament al transport públic. 
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▪ 9 d’abril de 2020: FGC adapta el seu servei ferroviari a partir del 14 d’abril 
segons els nous requeriments de confinament vigent 

▪ 11 d’abril de 2020: FGC col·labora en l’assaig clínic sobre el coronavirus liderat 
pel Dr. Oriol Mitjà i el Dr. Bonaventura Clotet 

▪ 16 d’abril de 2020: Servei d’autobús substitutori entre Lleida i Balaguer del 20 
al 24 d’abril per tasques de manteniment 

▪ 17 d’abril de 2020: La reducció de la demanada a les línies d’FGC es manté 
per sobre del 90% 

▪ 23 d’abril de 2020: Els missatges solidaris dels usuaris d’FGC arriben als 
pacients de vall d’Hebron per Sant Jordi. 

▪ 24 d’abril de 2020: la demanda a les línies d’FGC es manté estable amb una 
reducció superior al 90% 

▪ 24 d’abril de 2020: FGC recupera demà el servei ferroviari entre Lleida i 
Balaguer després de les tasques de manteniment 

▪ 30 d’abril de 2020: FGC vol reconèixer l’esforç i el compromís dels seus 
treballadors i treballadores durant la pandèmia 

▪ 11 de maig de 2020: FGC posa en marxa les obres aturades per l’emergència 
pel coronavirus 

▪ 15 de maig de 2020: La demanada a FGC es recupera lentament, tot i estar 
encara sota mínims 

▪ 15 de maig de 2020: FGC adapta la senyalització de els estacions i els trens a 
les mesures d’autoprotecció davant del coronavirus 

▪ 16 de maig de 2020: FGC recupera el 100% del servei a la línia Lleida-La 
Pobla el dilluns 18 de maig. 

▪ 19 de maig de 2020: FGC s’adhereix a la declaració del Pacte Mundial que 
demana a governs i responsables polítics una acció climàtica ambiciosa per 
arribar a les emissions zero abans del 2050 

▪ 19 de maig de 2020: FGC reprèn les obres d’ampliació i millora de l’estació de 
Pl. Catalunya 

▪ 20 de maig de 2020: FGC i l’Ajuntament de la Pobla de Segur remodelen 
l’entorn de l’estació per promocionar el territori 

▪ 4 de juny de 2020: Ferrocarrils manté aquests dies les intenses mesures de 
neteja, desinfecció i protecció. 

▪ 5 de juny de 2020: FGC Aposta per multiplicar l’oferta de transport públic com a 
eina efectiva per lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica. 

▪ 10 de juny de 2020: FGC convida a redescobrir el territori amb l’oferta de 
turisme i muntanya d’aquest estiu. 

▪ 15 de juny de 2020: El Parc Astronòmic Monstec organitza el congrés online 
Internacional Conference on Artificial Light alt Night 2020. 

▪ 17 de juny de 2020: Vall de Núria inicia la temporada d’estiu aquest divendres 
amb l’obertura del Cremallera, el telefèric, l’Oficina d’Informació, el restaurant 
d’autoservei i la botiga. 

▪ 17 de juny de 2020: La Molina inaugura la temporada d’estiu aquest dissabte 
amb una àmplia oferta turística  d’activitats a l’aire lliure. 

▪ 17 de juny de 2020: El tren del Ciment es posa en servei aquest dissabte 
juntament amb l’oferta turística de l’Alt Berguedà. 
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▪ 18 de juny de 2020: FGC col·labora amb els consells comarcals per 
promocionar l’oferta turística del territori. 

▪ 19 de juny de 2020: FGC supera les 116.000 validacions diàries i recupera un 
terç de la demanada d’abans de la crisi. 

▪ 22 de juny de 2020: El cremallera de Montserrat i el Funicular de Sant Joan 
reprenen el servei el 24 de juny. 

▪ 23 de juny de 2020: FGC promou la campanya de la UITP sobre el paper clau 
del transport públic en la recuperació social, ambiental i econòmica. 

▪ 25 de juny de 2020: El tren dels Llacs inicia el servei el 4 de juliol amb 13 
circulacions  

▪ 2 de juliol de 2020: FGC recupera el servei fins a les 2 de la matinada els 
divendres i dissabtes i incrementa les freqüències de la línia L7. 

▪ 13 de juliol de 2020: L’estació de Vallter 2000 inicia la temporada d’estiu el 
dissabte 18 de juliol 

▪ 16 de juliol de 2020: FGC i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
acorden col·laborar per posar en servei un centre de dinamització de turisme 
sostenible a l’estació 

▪ 16 de juliol de 2020: FGC col·labora amb la Cambra del Llibre de Catalunya i el 
Departament de Cultura en la difusió del Dia del Llibre i de la Rosa 

▪ 17 de juliol de 2020: FGC inicia els treball previs per a la millora de la via al 
túnel ferroviari entre les estacions de Muntaner i La Bonanova 

▪ 24 de juliol de 2020: FGC millora l’atenció a l’usuari amb una nova versió del 
Geotren que inclou el percentatge d’ocupació de tots els trens en temps real. 

▪ 3 d’agost de 2020: FGC tanca el vestíbul Rambla de Pl. Catalunya per obres 
d’ampliació i millora de l’estació 

▪ 4 d’agost de 2020: FGC du a terme treballs de millora al Funicular de 
Vallvidrera per optimitzar la qualitat, fiabilitat i puntualitat del servei 

▪ 10 d’agost de 2020: Montserrat i Vall de Núria culminen la gestió del control 
d’aforaments als cremallera amb la implementació del sistema de venda en 
línia dels bitllets 

▪ 12 d’agost de 2020: El Funicular de la Santa Cova es posa en servei el 17 
d’agost després de la seva modernització 

▪ 14 d’agost de 2020: L’estació de Les Fonts d’FGC fa 100 anys 
▪ 17 d’agost de 2020: FGC incorpora una nova locomotora dual per als treballs 

de manteniment de via que redueix l’emissió de gasos 
▪ 1 de setembre de 2020: FGC reobre el nou vestíbul de l’estació de Pl. 

Catalunya, que s’ha renovat i ampliat. 
▪ 1 de setembre de 2020: Vall de Núria acull l’exposició “Art per fer història. 

Cartellisme de Vall de Núria” 
▪ 9 de setembre 2020: FGC recupera el servei a les vies 1 i 2 de Pl. Catalunya i 

l’L7 torna a oferir servei sense transbordament a Gràcia. 
▪ 10 de setembre de 2020: FGC obté el certificat de qualitat AENOR com a espai 

segur davant la COVID-19 
▪ 15 de setembre de 2020: L’estació d’Hospital General d’FGC fa 35 anys 
▪ 15 de setembre de 2020: FGC inicia les obres de la tercera via a l’estació de 

Monistrol de Montserrat 
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▪ 21 de setembre de 2020: Ferrocarrils inicia la campanya de donació de sang 
“Donem vida a cada estació de l’any” a l’Espai Provença 

▪ 30 de setembre de 2020: Les estacions de muntanya del Ripollès, Vallter 2000 
i Vall de Núria, es consoliden aquest estiu com a destí turístic de proximitat 

▪ 2 d’octubre de 2020: El casal de Cultura de Ribes de Freses acull l’exposició 
dels 40 anys d’FGC 

▪ 8 d’octubre de 2020: La Molina tanca una de les temporades d’estiu amb més 
visitants de la seva història 

▪ 9 d’octubre de 2020: FGC es personarà com a part denunciant davant 
l’agressió homòfoba que va tenir lloc ahir en un tren de la línia S1 

▪ 9 d’octubre de 2020: FGC promourà l’intercanvi modal entre diferents sistemes 
de transport amb el nou aparcament de l’estació de Sabadell Nord 

▪ 13 d’octubre de 2020: El Govern garanteix l’obertura de Boí Taüll i es manté 
l’activitat econòmica i els llocs de treball de la zona 

▪ 20 d’octubre de 2020: FGC i el Liceu signen una cord per a la promoció i 
l’accés a la cultura amb transport públic sostenible 

▪ 20 d’octubre de 2020: Barcelona, proclamada seu del congrés internacional de 
transport públic més important del món de 2023 

▪ 22 d’octubre de 2020: FGC i el Departament de Treball, Afers Socials i famílies 
promouen la denúncia de fet LGBTIfòbics 

▪ 27 d’octubre de 2020: FGC inicia els tràmits per a la licitació de 12 nous trens 
per al servei de la R-aeroport 

▪ 28 d’octubre de 2020: FGC licita les obres del nou aparcament de Queralbs, 
amb capacitat per a 75 v4hicles 

▪ 28 d’octubre de 2020: FGC i l’Ateneu Barcelonès signen un acord per a la 
promoció i l’accés a la cultura amb transport públic sostenible 

▪ 29 d’octubre de 2020: FGC adequa el servei a les destinacions turístiques 
davant les noves mesures decretades per eduir la mobilitat 

▪ 30 d’octubre de 2020: Diferents estudis demostren el baix risc de contagi de 
COVID-19 al transport públic 

▪ 9 de novembre de 2020: FGC fomenta el silenci al trens amb la iniciativa del 
Tren del Silenci 

▪ 12 de novembre de 2020: Les estacions de muntanya d’FGC obtenen el 
certificat de qualitat d’AENOR com a espais segurs davant la COVID-19 

▪ 12 de novembre de 2020: Els busos que connecten amb les estacions d’FGC 
estaran electrificats abans de finalitzar l’any 2021 

▪ 13 de novembre de 2020: Aprovada la construcció d’un nou aparcament i 
accés a l’estació de la Pobla de Lillet del Tren del Ciment d’FGC 

▪ 16 de novembre de 2020: Primera reunió de la Comissió d’Usuaris i Promotors 
de la línia Lleida-La Pobla d’FGC 

▪ 20 de novembre de 2020: Ecoembes i FGC implanten màquines que 
recompensen per reciclar a les estacions. 

▪ 23 de novembre de 2020: FGC promou la tolerància zero contra els 
comportaments d’assetjament al transport públic. 

▪ 24 de novembre de 2020: Boí Taül, reconeguda com la millor estació d’esquí 
estatal de l’any 2020 a la gala dels World Ski Awards 
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▪ 26 de novembre de 2020: FGC licita les obres d’ampliació i millora del ramal de 
mercaderies del Port-Sant Boi 

▪ 11 de desembre de 2020: FGC construirà un aparcament d’intercanvi modal a 
l’estació de Quatre Camins que doblarà la capacitat de l’actual 

▪ 15 de desembre de 2020: El Parc Astronòmic Montse i l’estació de muntanya 
d’Espot, guardonats als Premis Internacionals Starlight 2020 

▪ 16 de desembre de 2020: les estacions d’FGC s’anomenen “Gràcies” durant 
aquestes festes de Nadal 

▪ 16 de desembre de 2020: FGC licita l’estudi informatiu per a l’ampliació de la 
línia Llobregat-Anoia a Manresa 

▪ 17 de desembre de 2020: FGC dóna la benvinguda a l’hivern amb una nova 
cita de la campanya de donació de sang “Donem vida a cada estació de l’any” 

▪ 17 de desembre de 2020: FGC posa en servei el nou aparcament d’intercanvi 
modal a l’estació de Terrassa Nacions Unides 

▪ 17 de desembre de 2020: FGC posa en servei en nou aparcament d’intercanvi 
modal a Sabadell Nord 

▪ 18 de desembre de 2020: FGC i la Mancomunitat renoven el conveni per a les 
set estacions d’esquí nòrdic catalanes  

▪ 21 de desembre de 2020: FGC finalitza les obres a l’estació de Pl. Catalunya 
que permetran incrementar les freqüència a la línia del Vallès 

▪ 21 de desembre de 2020: FGC adapta els horaris de la nit de Nadal i de Cap 
d’Any. 

▪ 24 de desembre de 2020: FGC renova el suport a la FCEH per a la promoció 
conjunta dels esports d’hivern a Catalunya 

▪ 24 de desembre de 2020: FGC cedeix a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
castellet una locomotora dels anys 60 

▪ 28 de desembre de 2020: FGC licita les obres de construcció d’un ascensor per 
accedir al Telefèric Coma del Clot de Vall de Núria 

▪ 1 de gener de 2021: Des d’avui, el 100% de l’energia consumida per FGC és 
d’origen solar 

▪ 1 de gener de 2021: FGC dóna la benvinguda a l’Any Europeu del Ferrocarril 
▪ 14 de gener de 2021: FGC finalitza la instal·lació de catenària rígida entre les 

estacions d’Europa|Fira i L’Hospitalet Av. Carrilet, de la línia Llobregat-Anoia 
▪ 19 de gener de 2021: La puntualitat i la qualitat del servei d’FGC durant el 2020 

assoleixen màxim històrics 
▪ 20 de gener de 2021: L’Ajuntament de la pobla de Segur finalitza les 

actuacions de millora a l’entorn de l’estació d’FGC 
▪ 21 de gener de 2021: FGC realitza treball de digitalització de la senyalització a 

l’estació de Pl. Catalunya 
▪ 21 de gener de 2021: FGC adjudica la redacció del projecte del tren dels Cims 
▪ 26 de gener de 2021: FGC licita les obres de construcció d’espais segurs per a 

bicicletes en deu estacions de les línies metropolitanes 
▪ 27 de gener de 2021: FGC instal·larà plaques solars a les estacions de Sant 

Andreu de la Barca, Sant Boi, UAB i Rubí per reduir el consum energètic i 
l’emissió de gasos contaminants 
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▪ 28 de gener de 2021: FGC adjudica les obres per construir una nau per a 
vehicles històrics a l’estació de Martorell Central 

▪ 5 de febrer de 2021: FGC realitza obres de millora al pas a nivell de Balaguer 
que obliguen a tallar el trànsit al carrer d’Urgell dues nit. 

▪ 17 de febrer de 2021: L’estació de Boí Taüll estrena un nou plànol de pistes 
interactiu. 

▪ 18 de febrer de 2021: FGC i el MACBA signen un acord per promocionar 
l’accés a la cultura amb transport públic 

▪ 22 de febrer de 2021: les estacions de muntanya d’FGC obtenen un segon 
segell de qualitat com a espais segurs davant la COVID-19 

▪ 24 de febrer de 2021: Aconseguir la paritat l’any 2025 i la neutralitat de carboni 
el 2030, objectius de la nova Estratègia d’Activisme d’FGC 

▪ 25 de febrer de 2021: Acord entre FGC i Naturgy per investigar a Lleida l’ús 
d’hidrogen com a combustible net per al trens 

▪ 1 de març de 2021: FGC promou l’Any Europeu del Ferrocarril als seus trens 
com a instrument per a lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació 

▪ 2 de març de 2021: Servei d’autobús substitutori entre Balaguer i la pobla de 
Segur per tasques programades de manteniment 

▪ 5 de març de 2021: FGC llança la campanya “Més feminisme, més igualtat” 
inspirada en l’activista Rosa Parks per al Dia Internacional de les Dones 

▪ 9 de març de 2021: La Volta viatja amb FGC cap a la 100a edició 
▪ 10 de març de 2021: Calvet: “La millora de l’edifici del centre Operatiu de 

Martorell de Ferrocarrils és un pas més en el projecte de perllongament de l’L8” 
▪ 11 de març de 2021: FGC aprova una Estratègia del Patrimoni per millor la 

preservació i divulgació del seu material històric i inicia les obres de la nau de 
vehicles històrics de Martorell 

▪ 12 de març de 2021: El Parc Astronòmic Montsec amplia les visites al públic 
general a partir del divendres 19 de març 

▪ 15 de març de 2021: FGC canvi la uniformitat del personal de Línies 
Metropolitanes 

▪ 16 de març de 2021: Els parcs naturals de Catalunya i FGC posen en marxa 18 
accions aquest 2021 per promoure conjuntament la preservació i divulgació 
dels espais naturals 

▪ 17 de març de 2021; FGC retira 529 tones de ferralla de les estacions de 
muntanya l’ant 2020 

▪ 19 de març de 2021: Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe renoven l’oferta de 
bitllets combinats Skitren, per esquiar a La Molina; i TreNatura, per visitar Vall 
de Núria 

▪ 22 de març de 2021: El tren Cremallera de Núria celebra 90 anys 
▪ 2 de març de 2021: El Tren del Ciment es posa en marxa aquest dissabte 
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7.2 Webs 
 

▪ S’ha reorganitzat el web corporatiu per a 
donar prioritat al cercador i a la informació 
relacionada amb el COVID-19. 

▪ S’ha actualitzat la informació sobre els 
horaris. 

▪ S’ha actualitzat la informació sobre les 
afectacions del servei. 

▪ S’han difós recomanacions sobre les 
mesures higièniques a seguir. 

▪ S’han difós informacions sobre les mesures 
de prevenció. 

▪ S’han publicat FAQs d’FGC, dels 
Departaments de Salut, Interior, Territori i 
Sostenibilitat, i de l’ATM. 

▪ S’han publicat FAQs sobre la política de 
devolucions i altra informació d'interès per a 
les persones usuàries de les estacions de 
muntanya. 

▪ Es comunica l'ajornament de l'inici de la 
temporada d'explotació del Tren dels Llacs i 
del Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat 
(Tren del Ciment). 

▪ El dia 22 de març de 2020 es va compartir 
un vídeo d’agraïment per la feina feta pel 
personal d’FGC. 

▪ El dia 26 de març de 2020 es reorganitza la 
pàgina d’inici, on es crea un espai sobre 
mesures excepcionals per la COVID-19 que 
s’actualitza contínuament. 

▪ El dia 7 d’abril de 2020 s’activa un baner per 
difondre accions solidàries, que s’amplien el 
dia 14. 

▪ El dia 8 d’abril de 2020 s’incorpora un baner 
per accedir a la docusèrie “Pròxima estació” 
de TV3. 

▪ El dia 9 d’abril de 2020  finalitza la suspensió 
de pagament. 

▪ El dia 12 d’abril de 2020 s’inicia una 
campanya de mesures de l’ATM per 
prevenir el contagi per la COVID-19 

▪ Inici d’una campanya de neteja per prevenir 
el contagi per la COVID-19, amb vídeos i 
adaptacions per a web i app. 
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▪ El dia 16 d’abril de 2020 es col·labora en la 
difusió de la iniciativa Ajudem.cat que 
promou el voluntariat entre la ciutadania 

▪ El dia 17 d’abril de 2020 es col·labora amb 
la difusió de la campanya JoActuoxVoluntari 
del Departament de Salut 

▪ El dia 23 d‘abril de 2020: difusió de la 
campanya de Sant Jordi, compartint la 
descarrega de llibres i la confecció de roses 
de paper. 

▪ El dia 7 de maig de 2020 es torna a posar en 
marxa la campanya “Missatges amb cor” per 
a persones ingressades a l’Hospital Vall 
d’Hebron. 

▪ El dia 13 de juliol de 2020 entra en servei el 
nou web corporatiu d’FGC. 

 
 

7.3 Apps de Línies Metropolitanes i de Turisme i Muntanya 
 

▪ S’ha substituït l’enllaç d’informació en temps real per un baner amb totes les 
afectacions del servei, redirigit al web corporatiu. Està disponible en Android i 
iOS. 

▪ S’han actualitzat els horaris. 
▪ S’han publicat FAQs sobre la política de devolucions i altra informació d'interès 

per a les persones usuàries de les estacions de muntanya. 
▪ Es comunica l'ajornament de l'inici de la temporada d'explotació del Tren dels 

Llacs i del Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat (Tren del Ciment). 
▪ El dia 26 de març de 2020 s’anuncia el nou sistema de funcionament dels 

ascensors. 
▪ El dia 9 d’abril de 2020 finalitza la suspensió de pagament. 
▪ El dia 12 d’abril de 2020 s’inicia una campanya de mesures de l’ATM per 

prevenir el contagi per la COVID-19. 
▪ Inici d’una campanya de neteja per prevenir el contagi per la COVID-19, amb 

vídeos i adaptacions per a web i app. 
▪ El dia 16 d’abril de 2020 es col·labora en la difusió de la iniciativa Ajudem.cat 

que promou el voluntariat entre la ciutadania. 
▪ El dia 17 d’abril de 2020 es col·labora amb la difusió de la campanya 

JoActuoxVoluntari del Departament de Salut. 
▪ El dia 7 de maig de 2020 es torna a posar en marxa la campanya “Missatges 

amb cor” per a persones ingressades a l’Hospital Vall d’Hebron. 
 
 
 
 
 



Memòria d’accions 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 

 

 
 
                                                                                                                                                    59 

 

7.4 Xarxes socials de Línies Metropolitanes i de Turisme i Muntanya 
 

▪ S’ha anat informant sobre l’evolució de les 
modificacions del servei i les 
recomanacions, tant del servei ferroviari de 
tren i trens cremallera, com de les estacions 
de muntanya. 

▪ S’ha replicat informació del Canal Salut. 
▪ S’han difós FAQs sobre la política de 

devolucions i altra informació d'interès per a 
les persones usuàries de les estacions de 
muntanya. 

▪ Es comunica l'ajornament de l'inici de la 
temporada d'explotació del Ferrocarril 
Turístic de l'Alt Llobregat (Tren del Ciment). 

▪ El dia 22 de març de 2020 es comparteix un 
vídeo d’agraïment per la feina feta pel 
personal d’FGC i es difon un vídeo 
recomanant mantenir les distàncies. El vídeo 
sobre les distàncies també es difon a les 
pantalles interiors dels trens i al Canal TV a 
les andanes de les estacions. 

▪ El 24 de març de 2020 es difon un vídeo en 
el que FGC se suma, amb xiulets de trens, a 
l’agraïment de la dedicació del personal 
sanitari. 

▪ El dia 26 de març de 2020 s’anuncia el nou 
sistema de funcionament dels ascensors. 

▪ El dia 13 d’abril de 2020 s’inicia una 
campanya per difondre mesures de l’ATM 
per prevenir el contagi per la COVID-19. 

▪ El dia 14 d’abril de 2020 s’inicia una 
campanya per difondre mesures de neteja 
per prevenir el contagi per la COVID-19. 

▪ El dia 16 d’abril del 2020 s’inicia una 
campanya de difusió de vídeos sobre la 
neteja de trens i estacions. 

▪ El dia 23 d‘abril de 2020 s’inicia la difusió de 
la campanya de Sant Jordi, compartint la 
descarrega de llibres i la confecció de roses 
de paper. 

▪ El dia 7 de maig de 2020 es torna a posar en 
marxa la campanya “Missatges amb cor” per 
a persones ingressades a l’Hospital Vall 
d’Hebron. 
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▪ El dia 15 de maig de 2020 s’inicien les 
accions de difusió de la campanya “El viatge 
continua” impulsada per l’ATM, FGC, Renfe, 
TMB, i TRAM per conscienciar les persones 
usuàries de la necessitat d’adoptar mesures 
de prevenció a l’hora d’utilitzar el transport 
públic. 

▪ El 5 de juny de 2020 es difon una falca 
radiofònica coincidint amb el Dia Mundial del 
Medi Ambient. 

▪ 25 de juny de 2020 s’inicia la campanya 
“Respira natura” per promocionar les 
activitats d‘estiu de de les explotacions de 
muntanya i servei turístics. 

▪ 16 de desembre de 2020 s’inicia la 
campanya de Nadal “Gràcies” a les 
estacions. 

▪ El dia 1 de març de 2021, l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) i les empreses 
operadores de transport s’uneixen a la 
campanya “SSt”, una nova acció a la xarxa 
de transport públic que vol reforçar la 
recomanació de fer el viatge en silenci, una 
mesura més de protecció i prevenció enfront 
de la COVID-19. 

▪ El dia 15 de març de 2021 s’inicia la 
campanya “Teixint idees, connectant 
persones” per informar els clients sobre la 
nova uniformitat del personal de Producció 
de Línies Metropolitanes 

 
 

7.5 Pantalles interiors dels trens (sèries 113 i 114) i megafonia 
 

▪ El dia 17 de març de 2020 es projecten els vídeos es projecten els vídeos 
sobre Tolerància 0, Civisme i COVID-19. 

▪ El dia 18 de març de 2020 es projecten els vídeos es projecten els vídeos 
sobre Tolerància 0, Civisme, COVID-19 i sobre mesures preventives d’FGC. 

▪ El dia 21 de març de 2020 es projecten els vídeos es projecten els vídeos 
sobre Tolerància 0, Civisme, COVID-19, sobre mesures preventives d’FGC i 
per mantenir la distància social. 

▪ El dia 14 d’abril de 2020 s’inicia una campanya per difondre mesures de l’ATM 
per prevenir el contagi per la COVID-19. 

▪ El dia 15 d’abril de 2020 es comencen a emetre vídeos a les pantalles dels 
trens i a emetre missatges de megafonia a les estacions amb les mesures 
que cal seguir al transport públic per prevenir el contagi de la COVID-19. 



Memòria d’accions 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 

 

 
 
                                                                                                                                                    61 

 

▪ El dia 15 de maig de 2020 s’inicien les accions de difusió de la campanya “El 
viatge continua” impulsada per l’ATM, FGC, Renfe, TMB, i TRAM per 
conscienciar les persones usuàries de la necessitat d’adoptar mesures de 
prevenció a l’hora d’utilitzar el transport públic. 

▪ 25 de juny de 2020 s’inicia la campanya “Respira natura” per promocionar les 
activitats d‘estiu de de les explotacions de muntanya i servei turístics. 

 
 

7.6 Publicitat 
 

▪ El dia 31 de març de 2020 s’inicia una campanya de publicitat en mitjans de 
premsa digitals amb baners dinàmics (“Frena-ho. A casa si pots” i “Agraïment 
al personal d’FGC”) amb una estimació superior als 3,5 milions d’impressions. 

▪ El dia 31 de març de 2020 s’inicia una campanya a Google Ads en display per 
a “Mobile” amb creativitats dinàmiques (Baners de “Frena-ho. A casa si pots” i 
“Agraïment al personal d’FGC”) segons trajectes i estacions d’FGC amb una 
estimació superior als 3 milions d’impressions. 

▪ El dia 12 d’abril de 2020 s’inicia una campanya per difondre mesures de l’ATM 
per prevenir el contagi per la COVID-19. 

▪ El 5 de juny de 2020 es difon una falca radiofònica coincidint amb el Dia 
Mundial del Medi Ambient que s’emet per emissora de ràdio i ràdios en línia. 

 

7.7 Altres 
 

▪ El dia 1 d’abril de 2020, a les pantalla de les 
màquines d’expendició de bitlles, es projecta 
una informació sobre la suspensió del 
pagament del transport públic. 

▪ El dia 15 de maig de 2020 s’inicien les 
accions de difusió de la campanya “El viatge 
continua” impulsada per l’ATM, FGC, Renfe, 
TMB, i TRAM per conscienciar les persones 
usuàries de la necessitat d’adoptar mesures 
de prevenció a l’hora d’utilitzar el transport 
públic. 

▪ A principi de setembre de 2020 s’inicia la 
campanya “Deixar sortir abans d’entrar”. 

▪ 16 de desembre de 2020: S’inicia la 
campanya de Nadal “Gràcies” a les 
estacions 

▪ El dia 15 de març de 2021 s’inicia la 
campanya “Teixint idees, connectant 
persones” per informar els clients sobre la 
nova uniformitat del personal de Producció 
de Línies Metropolitanes, en pissarres i 
vitrines de les estacions. 
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▪ El dia 19 de març de 2021 es presenten els 
nous vídeos corporatius de presentació 
d’empresa. 

 
 
 
 

 8. Benchmarking   
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recopilat idees d’empreses del sector 
referents mundials, a través d’organismes com la UITP, UIC o ATUC i d’altres, per 
comparar-les i estudiar la seva implantació per donar solucions a problemàtiques 
actuals derivades de la crisi sanitària.  
 
Entre d’altres, el Pla d’acció i el Pla de recuperació del Metro de Hong Kong posaven 
èmfasi en l’increment de la neteja i la renovació de l’aire a estacions i trens, l’ús de 
mascaretes per a les persones usuàries i l’emissió de consells d’higiene del 
departament de Salut a través dels sistemes d’informació a les persones usuàries. 
 
 
 
 

 9. Retorn a la nova normalitat   
 
El dia 8 d’abril de 2020 es redacta el document “Criteris bàsics en la definició del Pla 
de Contingència d’FGC per a la recuperació del servei de transport públic i posada en 
marxa de serveis turístics”. 
 
Aquest document inclou un apartat sobre “Criteris d’actuació en el servei de transport 
públic a partir de la finalització de la prohibició de mobilitat a excepció de serveis 
essencials”. En aplicació d’aquests criteris, i per promocionar l’ús del transport públic 
sobre altres mitjans alternatius menys favorables per a la salut, FGC podria absorbir la 
demanda fins a un 70%, mantenint les distàncies de seguretat que recomanen el 
Departament de Salut i el Departament d’Interior, sempre que es donessin dues 
condicions prèvies: 
 

▪ La utilització obligatòria de mascaretes per part de les persones usuàries. 
▪ La flexibilització de l’hora punta mitjançant el treball des de casa i la 

flexibilització horària. 
 
Per gestionar internament l’aproximació de la pandèmia, FGC necessitaria fer les 
proves d’infecció a tot el personal dins de la pròpia empresa. Això permetria que el 
personal no hagués d’anar a fer-se la prova al sistema sanitari, reduint el risc de 
contagi i alliberant el sistema de possibles col·lapses. 
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El dia 11 de maig de 2020, el Comitè de Direcció aprova l’Estratègia de transició i 
recuperació de l‘activitat, prevista en diverses etapes i subjecte a adequacions en 
funció de les mesures de desconfinament de la població que dictin els governs i de les 
mesures que adoptin les autoritats sanitàries. Cada àrea haurà de redacta el seu Pla 
específic que validarà l’àrea d’Organització i Persones, prèvia revisió de l’àrea de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El dia 20 de maig de 2020, el president d’FGC, Ricard Font, pronuncia la conferència 
“La mobilitat post COVID-19. Com canviaran els nostres hàbits?” . 
 
Es publiquen actualitzacions de l’Estratègia de transició i recuperació de l‘activitat, 
consultable al Portal del Personal, els dies 19 de maig, 9 i 22 de juliol de 2020. 
 
Els dies 14 i 18 d’agost de 2020 se celebren reunions amb AENOR en relació a 
l’auditoria que s’està realitzant per certificar la implantació del protocol davant la 
COVID-19. 
 
El dia 19 d’agost de 2020, l’Estratègia de transició i recuperació de l‘activitat modifica 
el seu títol que passa a ser “Estratègia d’actuació front la COVID-19”, a requeriment de 
l’auditoria d’AENOR. 
 
El dia 1 de setembre de 2020 s’obté el distintiu 
AENOR “Protocol davant la COVID-19. Una 
vegada finalitzat el procés de verificació, el 
distintiu acredita que les pràctiques i actuacions 
activades per l’empresa enfront la COVID-19, no 
només pròpies sinó també les de les empreses 
externes que treballen a les instal·lacions d’FGC, 
acompleixen els requisits d’idoneïtat higiènica, de 
seguretat i els criteris normatius relatius a la 
pandèmia. L’abast de l’acreditació comprèn les 
estacions, els trens, els tallers, les dependències i 
les oficines de les Línies Metropolitanes i de la 
línia Lleida-La Pobla de Segur. 
 
El dia 9 d’octubre de 2020, l’”Estratègia d’actuació front la COVID-19” s’adequa amb 
informació relaciona amb els contactes estrets. 
 
El dia 16 d’octubre de 2020, l’”Estratègia d’actuació front la COVID-19” s’adequa 
d’acord amb la Resolució del Departament de Salut 2546/2020, de 15 d’octubre, 
incloent la seva referència en el text de la Introducció. En el punt 2 s’inclou 
l’especificació sobre quan s’inicia l’”Etapa 3. Treball en el marc de la nova normalitat”; i 
en el text introductori del punt ”2.2. Etapa 2. Treball en el marc de la desescalada” 
també s’incorpora la referència al nou document d’FGC “Mesures preventives per a tot 
el personal per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19”, de 16 
d’octubre.  
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El dia 30 d’octubre de 2020, l’”Estratègia d’actuació front la COVID-19” s’adequa amb 
una revisió general de la redacció. 
 
El dia 12 de novembre de 2020 les estacions de muntanya obtenen el certificat 
d’AENOR com a espais segurs davant la COVID-19. 
 
El dia 13 de novembre de 2020, l’”Estratègia d’actuació front la COVID-19” s’adequa 
actualitzant l’apartat 1.3 Context de la Introducció incorporant noves mesures 
dispositives legals. 
 
El dia 15 de novembre de 2020, l’”Estratègia d’actuació front la COVID-19” s’adequa 
actualitzant l’apartat 1.3 Context de la Introducció incorporant noves mesures 
dispositives legals. 
 
El dia 31 de desembre de 2020 es prorroga la vigència del document “Principis 
generals a FGC sobre l’alternança entre el treball presencial i el treball a distància”, 
inicialment aprovat el 19 d’agost. 
 
El dia 1 de febrer de 2021, s’actualitza l’”Estratègia d’actuació front la COVID-19” 
revisant tot el contingut, adaptant-lo a la realitat vigent. 
 
El dia 22 de febrer de 2021, les estacions de 
muntanya obtenen el certificat Safe Tourism 
Certified, expedit pe l’Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) i que representa un 
segon segell de qualitat com a espais segurs 
davant la COVI-19, després del concedit per 
AENOR. 
 

 
9.1 Validació de Plans específics 
 
Centre d’Observació de l’Univers. El dia 25 de maig de 2020 l’àrea d’Organització i 
Persones valida el Pla específic de retorn al treball del Centre d’Observació de 
l’Univers, prèvia revisió de l’àrea de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
FGC Turisme i Muntanya. El dia 11 de juny de 2020 l’àrea d’Organització i Persones 
valida el Pla específic de retorn al treball de les explotacions d’FGC Turisme i 
Muntanya, prèvia revisió de l’àrea de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Organització i Persones. El dia 12 de juny de 2020 la pròpia àrea d’Organització i 
Persones valida el seu Pla específic de retorn al treball, prèvia revisió de l’àrea de 
Prevenció de Riscos Laborals. 


