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Ferrocarrils invertirà en 22 projectes triats pel 
personal de la companyia i per la ciutadania 

• Més de 450 persones han votat en els segons Pressupostos 
Participatius d’FGC per decidir a quines propostes es destinaran 
660.000 euros del pressupost d’inversió 
 

 

La ciutadania ha votat 15 projectes d’inversió de Ferrocarrils. 
 
El personal que treballa a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la 
ciutadania ja han escollit els projectes en els quals la companyia invertirà una part 
del seu pressupost d’inversió. En total s’han triat 22 propostes (15 externes i 7 
internes) de les 30 sotmeses a votació. Més de 450 persones han participat en els 
segons Pressupostos Participatius de Ferrocarrils, que es realitzen amb d’implicar 
i fer protagonistes els diferents grups d’interès d’FGC en la decisió sobre una part 
del pressupost d’inversió de l’empresa. 
 
Els projectes que han rebut més vots i als quals es destinaran 660.000 euros del 
pressupost d’inversió de Ferrocarrils (el 0,5% de la inversió total de 2022) són: 
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El procés participatiu va començar el mes de març. En total es van presentar 199 
propostes: 72 d’internes, que incidien en el treball intern i el personal d’FGC i 127 
d’externes, referents a les instal·lacions i els serveis que Ferrocarrils ofereix a la 
ciutadania. Del total, es va fer la tria de 30 projectes. A la votació hi ha participat 
321 persones a nivell intern i 137 a nivell extern. Els primers projectes s’iniciaran 
abans que acabi l’any. 
 
Per a la directora d’Organització i Persones de Ferrocarrils, Juliana Vilert, amb 
processos com aquests “volem construir una cultura de participació i innovació 
oberta a tothom qui té relació amb FGC alhora que fomentem la reflexió sobre 
les necessitats presents a nivell intern i territorial a l’entorn dels serveis que 
ofereix Ferrocarrils en particular i la mobilitat en general”. En aquest sentit, el 
foment del lideratge participatiu i la cocreació són eixos principals de  l’Estratègia 
d’Activisme 2030 de Ferrocarrils i que pretén posicionar la companyia com una 
empresa activista en el foment de la participació, la implicació i la suma de talent 
de totes les persones. 
 
Més informació, aquí. 
 
 
10 de novembre de 2022 

Projectes externs sel·leccionats Vots Inversió €

Instal·lar tellotges a les andanes de les estacions de Balaguer, Tremp i La Pobla de Segur 29 12.000

Millorar el confort i la informació a la zona d'espera de l'andana de la via 2 i 4 de l'estació de Balaguer 27 50.000

Substituir els vidres de les marquesines de les estacions de la línia Lleida-La Pobla de Segur 18 18.000

Incrementar la il·luminació a l'entorn de l'estació de Martorell Central 43 15.000

Millorar la comunicació de la informació d'incidències en diferents idiomes a les estacions 32 12.000

Ampliar la marquesina de les vies 1 i 2 de Martorell Enllaç 30 50.000

Renovar els labavos de l'estació de Monistrol Vila 20 65.000

Instal·lar una marquesina a l'andana de la via 1 de l'estació de Masquefa 20 60.000

Ampliar la marquesina de la via 1 de l'estació de Sant Vicenç dels Horts 16 60.000

Millorar l'accessibilitat del camí des del Santuari a l'ermita de Sant Gil a Vall de Núria 30 29.600

Convertir una pista de tennis en pista de pàdel a La Molina 29 22.000

Rehabilitar els edificis de sortida i arribada del telecadira de l'Standard de La Molina 28 28.000

Substituir el sistema d'enllumenat per un de més eficient als espais comuns de l'edifici de Port Ainé 26 7.750

Senyalitzar els senders entre l'aparcament de la base del telecabina Alp 2500 i la zona del llac inferior de La Molina 22 18.000

Renovar les taules i cadires de l'Autoservei d'Espot 21 29.710

Projectes interns sel·leccionats Vots Inversió €

Millorar l'accés soterrani que uneix l'estació de Rubí i el COR 219 30.000

Crear un espai polivalent per a formació i reunions a la zona d'Instal·lacions Fixes del COR 99 40.000

Millorar la sala de descans del CCI 94 12.000

Adequar un pàrquing cobert per a bicicletes al COM 87 25.000

Condicionar l'espai d'aparcament als tallers de Sant Boi de Llobregat 87 20.000

Instal·lar un punt verd a la cota 2000 de Port Ainé 51 53.795

Instal·lar una pantalla digital a la sala de reunions de comercial de La Molina 32 2.500
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