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La tuneladora Barcino ja ha superat la Sagrada Família
publicat el 20/10/2010 a les 21:51 h. Míriam Pons

La tuneladora Barcino ha perforat 1.980 metres fins a la confluència dels carrers de
Mallorca i Sicília, de manera que ja ha superat sense cap tipus d'afecció el tram al
costat de la Sagrada Família. L'alcalde, Jordi Hereu, i el ministre de Foment, José
Blanco, han visitat les obres de construcció del túnel de l'AVE i han corroborat que
avancen d'acord amb les previsions.
Vídeo 'Tuneladora Barcino'
"Aquest túnel ja ha passat per sota de la Sagrada Família i ho ha fet amb la mateixa seguretat i
confiança" que en la resta del traçat. Amb aquesta contundència s'ha expressat l'alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, durant la visita que ha realitzat, juntament amb el ministre de Foment,
José Blanco, a les obres de construcció del túnel Sants-La Sagrera de la línia d'alta velocitat.
D'aquesta manera, les obres continuen avançant i la tuneladora Barcino ja ha perforat 1.980
metres d'un total de 5.600 i es troba a la confluència dels carrers de Mallorca i Sicília. Situada a
34 metres de profunditat, la tuneladora, que va iniciar els treballs el passat mes de març,
treballa les 24 hores per tal d'avançar entre 24 i 26 metres cada dia.

Més informació:
» Web d'Adif [+]
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El tram del túnel que transcorre pel costat de la Sagrada Família s'ha superat sense cap tipus
d'incident ni afecció ni a l'estructura del temple ni en l'entorn, com ara edificis o altres
infraestructures, ja que els moviments han estat inferiors a un mil·límetre.
Màxima seguretat i eficàcia
Tal i com ha explicat el ministre de Foment, en aquesta obra de gran complexitat s'estan
prenent totes les mesures necessàries "amb el màxim rigor i transparència" per tal de garantir
la seguretat dels edificis, dels treballadors i dels ciutadans.
Així, per protegir l'estructura de la Sagrada Família, s'ha construït una pantalla de 230 metres
de longitud i s'han realitzat 2.344 injeccions de consolidació del terreny.
La tuneladora està funcionant d'acord amb els paràmetres previstos al llarg de tot el recorregut
ja perforat, d'acord amb els informes de la comissió internacional d'experts creada per a
realitzar un seguiment de les obres.
D'altra banda, Hereu ha recordat que l'èxit en l'avenç de les obres és un "avís a qui intenta
parar projectes basant-se en la por" i ha defensat que per impulsar amb garanties aquest
"projecte estratègic" era necessari "creure en Barcelona i Catalunya".
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Què son els serveix comparteix?
Totes les icones representen serveis de webs externs al web bcn, que faciliten la gestió personal o comunitària de la
informació. Aquests serveis permeten als usuaris, per exemple, classificar, compartir, valorar, comentar o conservar els
continguts que troben a internet.
Què significa cada icona?
Facebook
És una xarxa social en la qual es pot compartir amb amics i altres usuaris coneguts tota la informació que es vulgui
mostrar.
Menéame
Lloc web que se serveix dels usuaris del web per donar a conèixer notícies. Els usuaris registrats envien històries
que els altres usuaris del lloc poden votar. Les més votades es publiquen a la portada.
Twitter
Xarxa social de microblogging que permet als usuaris enviar "tweets", microentrades de text d'un màxim de 140
caràcters, tant per la xarxa com per SMS.
Delicious
És un gestor en línia de preferits on cada usuari emmagatzema, classifica i comparteix els enllaços que li
interessen. També permet categoritzar els marcadors amb un sistema d'etiquetatge.
Google Bookmarks
És un servei que permet emmagatzemar marcadors dins un compte Google. Ofereix la possibilitat d'afegir etiquetes
i notes.
El meu Yahoo!
És un servei que permet crear una pàgina d'inici personalitzada que inclogui cercador, correu electrònic, notícies i
qualsevol informació configurable pels usuaris.
MSN Reporter
Servei participatiu que permet als usuaris amb serveis de Windows Live, és a dir, usuaris registrats a Messenger,
Hotmail, Spaces i altres serveis Microsoft, publicar notícies, comentar-les i promocionar-les.
La Tafanera
Portal de promoció de notícies o apunts de blocs en català que envien els mateixos usuaris i voten per promocionarlos a portada.
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