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UNA OBRA CABDAL PER LA BARCELONA DEL FUTUR  
 
La Línia d’Alta Velocitat ja s’està configurant com una peça clau per al 
futur de Barcelona i per a reforçar la seva influència com a referent 
del sud d’Europa. Les noves infraestructures representen, a tots els 
nivells, una autèntica revolució per al sistema de transport ferroviari 
a la Ciutat Comtal i la seva àrea metropolitana, i un impuls definitiu a 
una profunda transformació urbanística que, sens dubte, contribuirà a 
construir la Barcelona del futur, amb una nova centralitat, la futura 
estació de La Sagrera.   
 
El 20 de febrer de 2008, es va assolir la primera fita d’aquesta nova 
realitat amb l’entrada en servei de la connexió en alta velocitat entre 
Madrid i Barcelona, que tres anys després, ha esdevingut un motor 
de desenvolupament econòmic, de cohesió social i de vertebració 
territorial entre les dues principals ciutats espanyoles i per a les 
comunitats autònomes per les quals discorre.  
 

 
Imatge aèria de Barcelona  
 
I el 26 de juliol de 2011, es dóna un pas decisiu en aquest procés 
gràcies a la finalització de la perforació del túnel de connexió Sants-
La Sagrera després de 16 mesos exactes d’excavació, obrint la 
primera porta a Europa de la xarxa d’alta velocitat espanyola i que 
permetrà a Madrid, Guadalajara, Saragossa i les quatre capitals 
catalanes connectar-se amb França a través del sistema de transport 
amb majors prestacions del context internacional.  
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Després de més d’una dècada i amb una inversió propera als 200 
milions d’euros, el projecte del túnel Sants-La Sagrera s’ha convertit 
en una realitat després de crear-se en el marc del màxim consens 
institucional, definir-se després de conscienciosos i rigorosos estudis, 
i executar-se en tot moment des de la màxima exigència i de forma 
exemplar, tant a nivell tècnic com humà, mitjançant la utilització de 
les tecnologies de construcció i de seguretat més avançades.    
 
Una obra en la que garantir la màxima seguretat durant l’excavació, 
per al terreny i els edificis i preservar l’extraordinari patrimoni de 
Barcelona, amb la Sagrada Família, la Torre del Fang i la Casa Milà 
com a principals exponents, s’ha convertit en pilar fonamental del 
procés de construcció. Una obra concebuda des d’una absoluta 
transparència i cooperació amb les institucions i des de l’esforç comú 
d’un gran número de treballadors, tècnics, experts i organismes 
nacionals i internacionals.  
 
Per tot això, el túnel Sants-La Sagrera s’ha erigit, per la seva 
complexitat i transcendència, en un dels projectes de major 
rellevància duts a terme durant les darreres dècades per l’enginyeria 
civil espanyola per a la creació de noves infraestructures de 
transport.  
 
Una obra cabdal per Barcelona i Catalunya que permet a la Línia 
d’Alta Velocitat assolir noves fites en el seu camí cap a Europa. Una 
infraestructura de primera magnitud que no només genera grans  
beneficis al territori i al ferrocarril, sinó també a sectors tan 
importants com el transport ferroviari de mercaderies gràcies al 
primer corredor d’ample internacional que uneix el Port de Barcelona, 
una de les zones logístiques més importants de la Mediterrània, amb 
la frontera francesa. En servei des de finals de 2010, aquesta 
connexió ja utilitza 75 quilòmetres de la Línia d’Alta Velocitat 
Barcelona-França, als que s’uneixen els trams en els que s’ha 
instal·lat tercer carril.  
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EL NAIXEMENT DEL PROJECTE 
 
L’execució d’una obra de tan extraordinària complexitat i envergadura 
va plantejar, des del primer moment, la necessitat de conjuminar el 
màxim consens entre les institucions implicades amb el clar objectiu 
de definir la millor solució tècnica per a la construcció del túnel Sants-
La Sagrera.  
 
Per a això, el projecte va superar una llarga tramitació 
administrativa, iniciada l’any 2000 quan, per primera vegada, se 
sotmet a informació pública el tram entre Sants i La Sagrera, que ja 
definia un traçat pel centre de Barcelona. Una solució aprovada en el 
protocol per al desenvolupament d’infraestructures ferroviàries al  
Baix Llobregat l’octubre de 2001 i en l’Acord per al desenvolupament  
d’actuacions relatives a la Xarxa d’Alta Velocitat de la ciutat de 
Barcelona al juny de 2002. Ambdós subscrits entre el Govern 
d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Després d’un llarg procés en el que es van plantejar nombroses  
alternatives, el 2006 es va redactar un nou Estudi Informatiu, que 
contemplava un traçat evitant el pas per sota dels edificis, executat 
amb tuneladora en la major part del recorregut i discorrent sempre 
per l’eix central dels carrers de l’Eixample barceloní.  
 
Aquesta proposta, alternativa a la darrera que s’havia plantejat i en la 
qual es fixava un traçat pel carrer de València, va ser aprovada el 3 
d’abril de 2006 pel Consorci Alta Velocitat Barcelona, constituït pel 
Ministerio de Fomento, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat.  
 
El maig de 2006, l’Estudi Informatiu Complementari sobre les 
modificacions de traçat en el tram Sants-La Sagrera es va sotmetre al  
tràmit d’informació pública i d’audiència a les administracions. Amb 
data 30 de maig de 2007, el Ministerio de Medio Ambiente va emetre  
en termes positius la Declaració d’Impacte Ambiental i el 6 de juny de 
2007, el Ministerio de Fomento va aprovar l’Estudi Informatiu que 
definia un traçat per l’eix central dels carrers de Mallorca i Provença.  
 
El Consell de Ministres, el 13 de juliol de 2007, va autoritzar al 
Ministerio de Fomento a licitar les obres de construcció del túnel, el 
que es va concretar en el Consell d’Administració d’Adif celebrat el 23 
de juliol del mateix any. Finalment, el 18 de gener de 2008 es van 
adjudicar els treballs amb un pressupost de 179.333.418 euros a la 
Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Sacyr, Cavosa i 
Scrinser.  
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EL PROJECTE  
 
Per a l’elaboració del projecte constructiu d’acord amb la solució de 
traçat aprovada, Adif va portar a terme rigorosos i exhaustius estudis 
tècnics en els quals va comptar amb la participació d’enginyeries i 
especialistes de reconeguda experiència en coneixement del terreny i 
d’estructures, així com d’experts d’organismes independents de 
contrastat prestigi, com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Gràcies a això, es van conèixer amb la màxima precisió tots els 
detalls, com la morfologia del terreny, els moviments que es 
poguessin generar durant les obres, així com les possibles afeccions 
als edificis propers o a les infraestructures que travessa el traçat, 
entre elles 7 túnels ferroviaris (1 d’Adif d’ample convencional, 1 de 
FGC i 5 de Metro).    
 
El projecte va ser presentat públicament el 18 de juliol de 2007 a la 
seu del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. 
 

 
Imatge de la jornada de presentació del projecte  
 
Es definien els trams perforats amb tuneladora i els executats entre 
pantalles, les dimensions del túnel, els pous principals, els pous de 
manteniment o les sortides d’emergència. Així mateix, s’incloïa una 
extensa anàlisi ambiental i patrimonial, amb apartats dedicats a 
estudis sobre els nivells de soroll en fase d’obra i explotació, i de 
vibracions amb la previsió de mesures per reduir el seu impacte.  
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Paral·lelament, es va confeccionar un model d’hidrogeologia en 
coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua en el que es recollien  
totes les dades referides al nivell freàtic i les seves variacions, el que 
va permetre dissenyar les diferents estructures del túnel garantint la 
permeabilitat transversal de les aigües subterrànies.  
 

 
 
 

  
 
També es van analitzar els possibles moviments del terreny generats 
per la construcció del túnel a través de complexos models en 3D i 
amb l’aplicació de criteris universalment acceptats per concretar la 
possible afecció dels esmentats assentaments. En aquest sentit, ja es 
concloïa que l’afecció esperada se situava sempre per sota 
d’inapreciable. 
 
 
 

Un altre apartat en el qual el 
projecte constructiu va incidir 
de forma precisa va ser en els 
càlculs per al disseny del 
túnel i en l’anàlisi dels 
assentament del terreny. Per 
a això, inicialment, es van 
realitzar més d’un miler de 
proves, entre sondejos i 
assajos -en els quals es van 
arribar a perforar més de 
4.300 m de terreny-, per a 
conèixer la seva composició, 
formada principalment per 
argiles, llims, sorres i graves. 
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En aquest apartat, es va establir una classificació dels assentaments  
en funció dels punts del traçat i es van definir les seccions 
d’auscultació i els diferents tractaments amb l’objectiu de garantir 
l’absoluta seguretat del terreny, del túnel i de les estructures, com  
injeccions de consolidació o l’execució de pantalles de pilots o 
micropilots per a la protecció de les edificacions.  
 
Preservació del patrimoni  
 
Atenent al traçat del túnel i al seu pas al costat d’edificis 
d’extraordinari valor arquitectònic, el projecte va emfatitzar la 
realització de minuciosos estudis per assegurar amb el màxim detall 
la total integritat de monuments com la Sagrada Família, declarada 
Patrimoni de la Humanitat. D’aquesta forma, es van dur a terme 
anàlisis particularitzades de la interacció entre el túnel i aquests 
edificis, el que va propiciar el disseny de mesures especials de 
protecció.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por les peculiars 
característiques, es va tenir 
en compte la sensibilitat de 
l’estructura de la Sagrada 
Família cap els assentaments 
del terreny per a definir un 
càlcul precís de les possibles 
subsidències en aquest punt. 
Les anàlisis determinaven 
que, en l’hipotètic escenari de 
no adoptar-se mesures 
addicionals, els moviments 
eren de petita magnitud. No 
obstant això, Adif, d’acord 
amb el seu ferm compromís 
d’assegurar una nul·la 
afecció, va contemplar  
actuacions en el tram que discorre al costat del temple 
mitjançant una barrera que evités la transmissió de moviments al 
monument durant la construcció del túnel. Gràcies a una 
modelització en tres dimensions, es va dissenyar una protecció 
integrada per una pantalla de pilots, un dau de formigó i 
injeccions de consolidació.  



       7

En el marc de les actuacions de preservació del patrimoni, també es 
va realitzar un exhaustiu estudi històric per a la Torre del Fang, una 
masia de gran singularitat formada per tres cossos, en forma d’“U” de 
diferents alçades, l’antiguitat de la qual data de mitjans del segle XIV 
i la seva configuració actual al segle XVIII. Situat en l’entorn de La 
Sagrera, és l’únic edifici de tot el traçat pel qual el túnel travessa per 
sota. Per aquest motiu, es va plantejar inicialment una actuació de 
protecció consistent en el desmuntatge per a la seva posterior 
reconstrucció. Una solució que finalment es va modificar per dur a 
terme una de les més complexes operacions d’enginyeria que s’han 
executat en el tram, consistent en el manteniment de l’estructura de 
l’edifici amb un sosteniment especial mentre es realitzaven les 
pantalles, pilots i micropilots, la construcció de la llosa de la coberta i 
l’excavació (veure pàgina 42).    
 

 
Torre del Fang 
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EL TRAÇAT 
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EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ   
 

1. Treballs previs i planificació  
 
La construcció d’una infraestructura de tal magnitud en grans ciutats 
com Barcelona presenta sempre un conjunt de complexitats, ja que 
s’ha d’actuar en trames urbanes densament poblades, pel que es va 
dur a terme una planificació molt curosa per a reduir les afeccions 
tant a la mobilitat dels vehicles com dels ciutadans. Per aquest motiu,  
Adif està actuant en tot moment d’acord amb l’Ajuntament de 
Barcelona en el marc de comissions periòdiques, amb la finalitat de 
definir mesures alternatives que garanteixin la millor interacció entre 
la realització dels treballs i la vida quotidiana.  
 
En aquells punts on es porten a terme obres en superfície, com els 
trams entre pantalles, els pous per al manteniment de la tuneladora, i 
les zones en les quals s’han executat actuacions especials de 
protecció, com en l’entorn de la Sagrada Família i la Casa Milà, les 
ocupacions es van realitzar mantenint itineraris per als vianants i 
l’accés als aparcaments dels edificis. Així mateix, s’estableixen rutes 
alternatives per al trànsit rodat, garantint a més el flux de turistes en 
cas necessari.   
 

 
Imatge de construcció del pou d’Enric Granados i els itineraris per a vianants 
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En la línia d’establir mesures que redueixin les afeccions, destaca 
també l’execució de treballs en diferents fases, com en la construcció 
del pou d’extracció de la tuneladora, a la confluència dels carrers de  
Provença i Entença, i l’adopció de mètodes constructius que permetin 
mantenir la circulació de vehicles, com en els treballs d’adequació de 
la capçalera nord de l’estació de Barcelona Sants, que es realitzaran 
sota la llosa de cobertura.  
 
En aquest marc de planificació, figuren altres apartats importants 
com la definició dels horaris de treball, que s’executen 
majoritàriament en període diürn, encara que de forma puntual, i 
comptant en tot moment amb l’aprovació de l’Ajuntament, s’ha hagut 
d’actuar perllongant l’horari estrictament per necessitat operativa de 
les pròpies obres. A més, Adif ha adoptat mesures correctores per a 
reduir les molèsties generades pels treballs i la maquinària utilitzada, 
instal·lant en alguns punts pantalles per minimitzar l’impacte acústic.  
 
En el marc d’aquest treball de planificació, també es va fixar que 
l’evacuació de les terres extretes per la tuneladora es realitzés des de 
La Sagrera. D’aquesta manera, els materials es traslladen a través de 
la cinta transportadora de la tuneladora fins a un recinte específic 
conegut com a fossat, per a, posteriorment ser transportats en 
camions, el que ha reduït de forma substancial la circulació de 
vehicles pesants pel centre de la ciutat. En aquest sentit, també es 
van determinar els itineraris específics d’aquests vehicles perquè,  
des de La Sagrera es dirigissin cap el Nus de la Trinitat i canalitzar el 
seu recorregut fins els diferents punts de destinació. Sens dubte, La 
Sagrera ha esdevingut un dels centres de major activitat durant el  
procés de perforació del túnel, ja que, a més de concentrar 
l’evacuació de terres, ha servit com a zona de proveïment de les 
dovelles i de punt de subministrament de materials per a la 
tuneladora gràcies al pou d’instal·lacions existent.  
 
D’altra banda, i de forma prèvia a l’inici efectiu dels treballs, s’han 
realitzat operacions per evitar les possibles afeccions a serveis de 
subministrament, tant en la construcció dels trams entre pantalles 
com dels pous. Per a això, es va elaborar un inventari, mitjançant 
documentació i exhaustives localitzacions, per detectar totes les 
canalitzacions existents, com aigua, col·lectors de sanejament, 
electricitat, gas o fibra òptica.   
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Treballs previs de desviament de serveis al sector de Mallorca-Espronceda-Clot  
 
Gràcies a aquest procés, i sempre d’acord amb els organismes i 
companyies propietàries, s’han pogut escometre pràcticament sense 
incidències, les operacions de desviament dels serveis per al seu 
trasllat provisional durant els treballs i posterior reposició al seu estat 
original una vegada finalitzats, o el seu desplaçament mitjançant  
nous traçats. D’aquesta forma, s’eviten afeccions sobre aquests  
serveis i es garanteix un correcte subministrament als veïns durant 
tot el procés de construcció.  
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2. Els mètodes constructius  
 
A partir de la solució adoptada i del projecte elaborat, es va 
determinar que per a l’execució de les obres s’utilitzessin dos 
mètodes constructius diferents en funció dels trams i els terrenys 
existents en el traçat. D’aquesta forma, es pretenia garantir, des dels 
estàndards més exigents, la seguritat de les obres i de les 
edificacions i minimitzar l’afecció a la ciutat.   
 
 La tuneladora Barcino   
 
Per a perforar gairebé 5,1 quilòmetres es va triar el sistema de 
tuneladora. Es tracta de la tecnologia constructiva més moderna que 
existeix en el panorama internacional per a l’excavació de túnels 
urbans, i la més recomanable per a l’execució de grans 
infraestructures que discorren per ciutats, ja que ofereix elevades 
prestacions de seguretat per a les obres, per al terreny i per a les 
estructures properes, sense gaires afeccions en superfície.  
 
La màquina que ha perforat el túnel Sants-La Sagrera és un enginy 
d’alta tecnologia dissenyat i fabricat especialment per aquest projecte 
en el complex que l’empresa Herrenknecht, de gran experiència a 
nivell mundial en la construcció d’aquest tipus de maquinària, té a 
Schwanau (Alemanya). Seguint la tradició de batejar a la tuneladora 
amb una denominació estretament vinculada a la ciutat, Adif la va 
nomenar Barcino, el nom que els romans van donar, entre els anys 
15 i 10 a.C., al que avui és Barcelona.  
 

 
 
 
 

La Barcino, a  la 
fàbrica 
d’Herrenknecht  
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La Barcino és del tipus EPB (Escut de Pressió de Terres) i la seva 
elecció va ser determinada en ser la millor tecnologia per a 
l’excavació de túnels per sota de nivells freàtics i pels terrenys per els 
quals discorre la traça, a més de permetre un control molt estricte 
dels assentaments i moviments.   
  
Els principals avantatges d’aquesta tipologia de tuneladores, que 
utilitzen la terra excavada com a mitjà de sosteniment del front 
d’excavació, són un elevat rendiment d’extracció, la rendibilitat del 
seu funcionament i el seu respecte al medi ambient. La màquina 
disposa entre altres elements, d’una roda giratòria equipada amb  
instruments de tall, una sèrie d’obertures per on s’extreuen les terres 
excavades per a la seva evacuació, i uns cilindres hidràulics que, 
recolzats en l’estructura ja construïda, empenyen el capçal giratori 
contra el terreny, avançant la perforació. A mesura que avança, la 
mateixa màquina va col·locant les dovelles (peces corbes que 
encaixades entre sí formen l’estructura circular de formigó del túnel). 
 
 
 

 
 
 
 
A més, compta amb sofisticats equips informàtics per al  
monitoratge en temps real de la pressió de treball, la densitat de la 
càmera d’excavació, el control del material extret, la velocitat 
d’avanç o la força d’embranzida per a garantir en tot moment la 
seguretat de l’excavació.   
 
 

 CARACTERÍSTIQUES  
DE LA BARCINO: 

 
 Longitud total: 105 m 

(escut+back-up)  
 Longitud de l’escut: 12 m 
 Pes total: 2.300 Tn 
 Diàmetre: 11,55 m   
 Pressió màxima de 

treball: 4,5 Bar 
 Número de motors: 18 
 Potència total: 7.500 kW  
 Velocitat màxima de gir: 

3 RPM 
 Velocitat màxima 

d’avanç: 80 mm/min  
 Embranzida nominal: 
138.940 kN 
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Un cop construïda i muntada, la màquina va ser presentada en 
societat al maig de 2009 en el complex industrial del fabricant 
alemany. Posteriorment, es va desmuntar per al seu trasllat fins a 
Barcelona mitjançant camions per al transport dels elements de 
menors dimensions i en vaixell per al desplaçament de les 23 peces 
de major grandària, que van arribar al Port de Barcelona l’agost de 
2009.   
 
Aquestes enormes peces van ser descarregades i després 
traslladades fins a La Sagrera mitjançant combois especials que van 
circular en horari nocturn a través d’una ruta degudament 
autoritzada per l’Ajuntament de Barcelona, creuant, entre altres 
eixos viaris, pel Passeig de Colom, l’Avinguda del Marquès de 
l’Argentera, el carrer de Marina, l’Avinguda de la Meridiana, la Plaça 
de les Glòries i el carrer de Felip II. Entre elles destacaven la part 
central, de 85 Tn de pes i 4 segments de la roda de tall, a més dels 
6 segments i la creu de l’erector que formen l’escut, amb un pes 
superior a 550 Tn, i els 4 segments de l’escut de cua.  
 

 
Treballs de muntatge de la tuneladora  
 
La peça de majors dimensions era l’accionament de la roda de tall, 
situat a l’interior de la tuneladora i amb un pes de 192 Tn, una 
longitud de 7 m, una amplada de 6,8 m i una alçada de 3,5 m. La 
resta corresponia, entre altres elements, al denominat tornillo sin 
fin, de 20,8 m de longitud, a l’erector, amb un pes de 48 Tn, i a la 
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grua de dovelles. Per a la descàrrega fins el pou d’instal·lacions 
d’aquests elements, es va fer servir, entre altra maquinària, una 
grua de 400 Tn, equipada amb una ploma principal de 42 m de 
longitud i una ploma secundària Derrick de 28 metres per sustentar 
un carro de contrapesos de 240 Tn.  
 

 
Operacions de descàrrega de les peces de la tuneladora  
 
Una vegada en el pou d’instal·lacions, la tuneladora es va assemblar 
de nou amb l’ajut, principalment, d’una gran grua pòrtic amb una 
capacitat de càrrega de 32 Tn i formada per una estructura de 23 m 
entre pilars de suport, 10,5 m d’amplada i 8 m d’alçada, col·locada 
sobre dues bigues carril amb una longitud de 55 m. Aquesta grua 
pòrtic també s’ha utilitzat durant la perforació del túnel per a la 
manipulació de les dovelles.   
 

 
La Barcino en el pou de muntatge de l’escut   
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Roda de tall i front d’atac   
 
En aquest procés, la tuneladora ha treballat un total de 12.361 hores 
amb un rendiment mitjà de 10,2 m per dia i amb màxims de 40 a 43 
m, els dies 6 a 13 de febrer de 2011. En aquest recorregut, ha buidat 
més de 525.000 m3 de terres recollides en un fossat situat a La 
Sagrera i que té una capacitat de 9.000 m3. Les terres evacuades 
s’han destinat, entre altres usos, per a la regeneració de pedreres  
emplaçades en ambdues comarques del Vallès.  
 
 
 
 

Muntatge 
d’instal·lacions 
de la tuneladora 
en el pou de La 
Sagrera   

Un cop culminat el procés de 
muntatge, connexions 
hidràuliques i elèctriques i la 
fase de proves  per a verificar 
els seus òptims paràmetres, 
la Barcino es va desplaçar 
pel tram executat entre 
pantalles i, discorrent sota la 
Torre del Fang, va arribar fins 
el pou d’atac, situat a la 
confluència dels carrers de 
Mallorca i Biscaia. Allà va 
iniciar un procés d’excavació 
que ha durat exactament 16 
mesos.  
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Imatge de l’interior de la tuneladora  
 
Així mateix, la Barcino ha completat 2.832 anells de revestiment 
estructural, cada un d’ells amb una longitud d’1,8 m i un grossor de 
380 mm. Per a això, ha col·locat un total de 19.824 dovelles (7 
dovelles per anell).   
           

 La Barcino, al pou de Trinxant  
 
d’eines de la roda de tall de la tuneladora per a garantir les seves 
òptimes condicions en diferents punts, com aquells en els quals es 
produïa un canvi en les característiques del terreny. Aquestes 
operacions s’anomenen hiperbàriques ja que es realitzen en 
condicions de pressió superiors a les habituals (fins a 2,4 
atmosferes), i per aquest motiu, han de ser bussos especialistes en 
aquest tipus d’operacions i amb un equip específic els que realitzen 
aquests treballs.   

La màquina s’ha sotmès  a 
quatre parades programades 
de manteniment per a la 
revisió dels seus equips i 
instal·lacions, en els pous 
situats als carrers de 
Mallorca-Trinxant, Mallorca-
Padilla, Provença-Bruc i 
Provença-Enric Granados. A 
més s’han realitzat altres 17 
intervencions per al canvi  
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 CRONOLOGIA DE LA PERFORACIÓ AMB TUNELADORA:  
 

 El 26 de març de 2010, el ministre de Foment, José Blanco, i el 
llavors president de la Generalitat, José Montilla, van presidir la 
posada en servei de la tuneladora al pou dels carrers de 
Mallorca-Biscaia per a l’arrencada de l’excavació en direcció 
nord-est/sud-oest.  

 

 
Les autoritats, en la posada en servei de la tuneladora   
 
 

 
 
 
 
 
 

 A principis de maig 
de 2010, la Barcino 
va arribar al pou de 
manteniment dels 
carrers de Mallorca-
Trinxant després de 
perforar els primers 
252 m. El president 
d’Adif, Antonio 
González Marín, i el 
llavors alcalde de 
Barcelona, Jordi 
Hereu, van visitar les 
obres en aquest 
punt, acompanyats 
per un grup de 
veïns.  

 

La Barcino cala el pou de Trinxant  
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 A finals d’agost de 2010, la màquina va arribar al pou de 
manteniment dels carrers de Mallorca-Padilla. En aquell 
moment, havia excavat 1.453 m. 

 

 

 
 

 El 20 d’octubre, el ministre de Foment va visitar l’avanç de la 
perforació, que ja arribava als 1.980 m, havent superat sense 
cap tipus d’afecció el tram al costat de la Sagrada Família.   

 

 
 

 Al mes de febrer de 2011, la màquina creuava el Passeig de 
Gràcia després de travessar, sense incidències, el tram al costat 
de La Pedrera.  

 A principis de maig de 2011, la tuneladora va arribar al pou de  
manteniment dels carrers de Provença-Enric Granados. En 
aquest punt i amb 3.756 m perforats, va realitzar la darrera 
parada programada abans d’afrontar el darrer tram.  

 El 26 de juliol de 2011, la Barcino cala el túnel Sants-La 
Sagrera al pou d’extracció, situat a la confluència dels carrers 
de Provença i Entença, completant una distància total de 5.095 
m.     

Seqüència de la calada del 
pou dels carrers de 
Mallorca-Padilla  

 A mitjans de desembre de 
2010, la Barcino va assolir el 
pou dels carrers de Provença-
Bruc. Portava 2.810 m 
excavats i a través de 
l’Avinguda de la Diagonal, va 
deixar el carrer de Mallorca 
per prosseguir el seu 
recorregut pel carrer de 
Provença.  
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 Els trams entre pantalles  
 
Per a l’execució dels 686 m restants, corresponents als extrems del 
traçat, el mètode constructiu triat ha estat el de túnel entre pantalles. 
Consisteix en l’execució de les parets laterals o pantalles perimetrals 
del tram soterrat, mitjançant estructures de murs i de pilots, per a les 
quals s’excava el terreny i s’introdueix una armadura d’acer que 
finalment es formigona. Posteriorment, s’executa la llosa que uneix 
les pantalles per la seva part superior, el que permet definir la volta o 
sostre de l’estructura. Un cop finalitzades aquestes operacions 
s’excava per sota de la llosa fins assolir la contra volta o sòl del túnel.  
 
El primer d’aquests trams, amb una longitud de 321 m, se situa entre 
el pou de muntatge de l’escut de la tuneladora, en l’entorn del Pont de 
Bac de Roda, i el pou d’atac, a la confluència dels carrers de Mallorca-
Biscaia, sector en el qual el túnel discorre sota la Torre del Fang. Les 
obres en aquest sector es van iniciar l’agost de 2008 en la primera 
fase, i al gener de 2009 en la segona. L’avanç de la construcció dels 
murs pantalla es va realitzar mitjançant mòduls de 2,8 m de longitud, 
amb una profunditat mitjana de 35 metres i un grossor d’1,2 
m. Paral·lelament, es van realitzar sengles pantalles de pilots a 
ambdós costat del carrer de Mallorca, entre els carrers de Trinxant i 
Biscaia, per a tractament del terreny amb la finalitat de limitar en els 
edificis la subsidència deguda al menor recobriment del túnel en el 
tram inicial.   
 

 
 

Construcció 
de la llosa 
del tram 
entre 
pantalles al 
carrer de 
Mallorca 
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El segon tram té 365 m de longitud, entre el pou d’extracció, als 
carrers de Provença-Entença, i l’enllaç amb la capçalera nord de 
l’estació de Barcelona Sants, i es va fer en diverses fases, que es van 
iniciar al novembre de 2008, març i juny de 2009, i febrer de 2010, 
respectivament. En aquest sector, les pantalles s’han executat 
mitjançant pilots amb una profunditat d’entre 16 i 20,5 m, i un 
diàmetre d’1,2 m.  
 

 
 
Per a la construcció dels trams entre pantalles, s’utilitza maquinària 
especialitzada de diversos tipus en funció de les característiques del 
terreny. Una d’elles és la coneguda tècnicament com hidrofresa, que 
minimitza l’impacte sobre el terreny. Està equipada amb dues rodes 
dentades que, girant en sentits oposats, desfan el material que en 
suspensió dins del llot, és aspirat per un conducte central fins a 
portar-ho a una estació de recuperació i tractament. Com a exemple, 
una màquina hidrofresa té una alçada superior a 14 m, un pes de 125 
Tn, 8 motors amb una potència de 570 kW, i una capacitat de 
perforació de fins a 75 m.  
 
L’altre tipus de maquinària utilitzat consisteix en les pilotadores, 
dotades d’un cargol que perfora el terreny en diferents passis per a 
poder realitzar el buidatge de les terres. Ambdues compten entre les 
seves prestacions amb dispositius de precisió vertical i de control del 
procés d’execució.  
 

 
 
 
 
 
 

Construcció de la 
llosa del tram entre 
pantalles al carrer de 
Provença 
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 Els pous   
 
En total, s’han executat vuit pous: el d’instal·lacions i el de muntatge 
de l’escut, ambdós situats a La Sagrera, el d’atac (Mallorca-Biscaia), 
el d’extracció (Provença-Entença), i quatre destinats al manteniment 
de la tuneladora en els carrers de Mallorca-Trinxant, Mallorca-Padilla, 
Provença-Bruc i Provença-Enric Granados.   
 

 CARACTERÍSTIQUES DELS POUS 
 

Pou   Estructura Dimensions Profunditat Maquinària 

Instal·lacions Rectangular 
100 m llarg   
22 m ample 

13 m Bivalva  

Muntatge 
escut 

Rectangular  
30 m llarg   
22 m ample  

15 m Bivalva  

Atac 
(Mallorca-
Biscaia) 

Rectangular 
20 m llarg   
18 m ample 

21,4 m Hidrofresa 

Mallorca-
Trinxant  

Circular  
Diàmetre de 
18,3 m  

34 m Hidrofresa 

Mallorca-
Padilla 

Circular 
Diàmetre de 
19,7 m  

40,4 m Hidrofresa 

Provença-
Bruc  

Circular 
Diàmetre de 
19,85 m  

36,8 m Hidrofresa 

Provença-
Enric 
Granados 

Circular 
Diàmetre de 9 
m  

45 m 
Tuneladora 
vertical 

Extracció 
(Provença-
Entença) 

Rectangular  
25,3 m de llarg 
x 17,4 m 
d’ample  

20 m Pilotadora  

 

 
 
 

 Excavació del pou d’extracció 



       23

A més del sistema hidrofresa i de màquines pilotadores per a 
configurar cinc d’aquests vuit pous, destaca la utilització d’un sistema 
pioner a Espanya en la construcció del situat en els carrers de 
Provença-Enric Granados. Es tracta de la tuneladora vertical, 
emprada per primera vegada en la Línia d’ Alta Velocitat Barcelona-
frontera francesa. Aquest tipus de maquinària, d’alta tecnologia, té 
un funcionament similar al de les tuneladores com la Barcino, i està 
especialment dissenyada per a garantir la integritat i estabilitat del 
terreny, minimitzant les vibracions sobre les estructures properes. A 
més, permet reduir les afeccions en superfície en relació a uns altres  
mètodes, i escurçar els terminis d’execució.   
 

 
 

 
      Construcció del pou d’Enric Granados 
 
Per a l’execució dels trams entre pantalles i dels pous, al final de les 
obres s’hauran buidat més de 240.000 m3 de terres i materials, i 
s’hauran utilitzat 80.000 m3 de formigó.   
 

Col·locació de la 
tuneladora vertical en 
el pou de Provença-
Enric Granados  

En la primera ocasió que 
aquest sistema s’aplica a 
Barcelona, aquesta màquina va 
perforar aquest pou mitjançant 
elements de fregament que, 
submergits en aigua, van 
excavar el terreny fins a 45 
metres de profunditat. A 
mesura que avançava, la 
tuneladora vertical col·locava 
l’anell de dovelles de 
l’estructura circular del pou. En 
total, la màquina va instal·lar 
42 anells de dovelles, formats 
per 4 dovelles cada un amb un 
grossor de 40 cm.  
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3. Actuacions de reurbanització   
 
Una vegada conclosos els treballs amb afecció en superfície i a 
mesura que la tuneladora superava els diferents pous de 
manteniment, Adif ha escomès actuacions de reurbanització, el que 
ha facilitat de forma progressiva la reobertura d’aquests sectors al 
trànsit viari i de vianants. Fins a la data, s’han realitzat total o 
parcialment les operacions de reurbanització en els següents punts:  

 
 carrer de Mallorca, entre Felip II i Avinguda de la Meridiana  
 confluència dels carrers de Mallorca-Padilla    
 carrer de Mallorca, entre Lepant i Sardenya 
 confluència dels carrers de Provença i Bruc 
 carrer de Provença, entre Pau Claris i Passeig de Gràcia. 

 
Per a la realització d’aquestes tasques, s’han aglomerat més de 
20.000 m2 de calçada i s’han pavimentat gairebé 12.000 m2 de 
voreres. Aquestes actuacions de reurbanització han permès ampliar  
en uns 3 m la superfície dels xamfrans de Biscaia, Trinxant, Padilla i 
Bruc per a la seva adequació com a sortides d’emergència i ventilació 
del túnel. També s’han homogoneïtzat les dimensions del carrer de 
Mallorca, entre Espronceda i Avinguda de la Meridiana, a les de la 
resta de carrers de l’Eixample. D’aquesta forma, les dues noves  
voreres tenen 5 m d’ample cada una i la nova calçada 10 m d’ample.  
 

   
 
Destaquen els 500 arbres que aproximadament es replantaran en el 
conjunt de les obres, així com la col·locació de mobiliari urbà, 
il·luminació, conjunts semafòrics i senyalització vertical, així com el 
pintat de senyalització horitzontal.  

Treballs de reurbanització i estat 
final del carrer de Provença, entre 
Passeig de Gràcia i Pau Claris  
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EL PROCÉS FINS A LA POSADA EN SERVEI  
 

1. Estructura i instal·lacions del túnel  
 
Una vegada finalitzada la perforació, s’iniciaran un conjunt 
d’actuacions que permetran, d’acord amb el calendari establert,  
posar en servei l’any 2012 el túnel Sants-La Sagrera, com a primer 
tram de la connexió en alta velocitat entre Barcelona i la frontera 
francesa.  
 
Les primeres operacions consistiran en el desmuntatge de la 
tuneladora, que es concentraran en el pou d’extracció. D’aquesta 
forma, la màquina anirà avançant per ser retirada en peces 
mitjançant grues de grans dimensions.   
 
De forma paral·lela, s’emplenarà la secció inferior del túnel en una 
alçada de 2,2 m per assolir la cota de fons de la placa de suport de la 
via, pel que es destinaran 85.000 m3 de formigó. D’aquesta forma, 
es completarà la configuració definitiva del traçat subterrani que 
tindrà una secció lliure de 64 m2. Aquests treballs inclouran la 
definició dels passadissos laterals del túnel, d’1,2 m d’ample cada un, 
per a evacuació i manteniment i l’execució de les canalitzacions per a 
les instal·lacions ferroviàries.  
 

 
Imatge del túnel Sants-La Sagrera  
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A continuació, es procedirà al muntatge de la superestructura, que 
incorporarà mesures per reduir les vibracions generades per les 
circulacions mitjançant la instal·lació de materials elastòmers en 
alguns punts. També es muntarà via en placa, un sistema que ofereix 
com avantatges una elevada qualitat, major resistència a les 
càrregues per eix, reducció de la pressió transmesa a la plataforma i 
un menor cost de manteniment. Per al muntatge de via d’ample 
internacional (1.435 mm), es destinaran aproximadament 23.000 ml 
de carril de 60 quilograms per metre tipus UIC i 8 aparells de via, que 
seran de darrera generació. 
 
Les operacions de muntatge de la superestructura es completaran 
amb la col·locació del sistema d’electrificació, de 2x25 kV, i de les 
instal·lacions de seguretat, que incorporaran els més avançats 
sistemes de gestió de trànsit i senyalització, com l’ERTMS, el 
dispositiu de comandament i control de trens adoptat per la Unió 
Europea per equiparar totes les noves línies que es construeixin als 
països que la integren. L’objectiu és que la senyalització i les 
comunicacions entre via i equips de bord siguin compatibles a tota 
Europa i es possibiliti la interoperabilitat de les circulacions 
ferroviàries entre els diversos Estats de la Unió Europea. 
 

 
 
 
 

L’ERTMS harmonitza dos tipus de 
tecnologies: l’ETCS (European 
Train Control System), en allò 
relatiu a la senyalització (en 
infraestructura i en trens), 
aportant dades sobre la velocitat 
màxima en cada punt o distància 
fins a la propera balisa; i per 
altra banda el GSM-R, que 
regula aspectes relatius a les 
comunicacions entre el tren i els 
operadors del Centre de Control 
de Trànsit, així com el càlcul i la 
supervisió de la velocitat de 
circulació del tren en cada 
moment. 
 

Imatge de sistemes d’electrificació i 
instal·lacions de seguretat i 
comunicacions en línies d’alta velocitat 
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Les instal·lacions de seguretat també comptaran amb el sistema 
d’Anunci de Senyals i Frenat Automàtic (ASFA), la funció del qual  
consisteix en repetir a la cabina de conducció les indicacions dels 
senyals de circulació, ordenant si fos necessari la detenció automàtica 
del tren. El nou desenvolupament de l’ASFA digital representa una 
millora significativa en matèria de seguretat, ja que la seva 
tecnologia permet millorar les prestacions del sistema, augmentant la 
informació de la qual disposa el maquinista.  
 
A més, les instal·lacions s’equiparan amb telecomunicacions fixes i 
mòbils, entre les quals figuren el GSM-R, un sistema de transmissió 
per ràdio de tecnologia GSM que utilitza freqüències exclusives per al 
ferrocarril. El sistema de ràdio mòbil digital GSM-R assegura la 
interoperabilitat entre xarxes i permet la implementació de l’ERTMS.  
 
Tot això permetrà iniciar el procés de proves tècniques amb trens 
laboratori d’Adif i material comercial per verificar els òptims 
paràmetres geomètrics de les instal·lacions. També s’executarà la 
instal·lació dels equipaments de protecció civil i seguretat, que 
comptaran amb tecnologies d’avantguarda.   
 

2. Connexió del túnel amb l’estació de Barcelona Sants  
 
Actualment, les andanes i les vies d’alta velocitat a Sants estan 
orientades cap a l’est (Avinguda de Roma). El nou túnel d’alta  
velocitat enllaça amb la terminal des del nord-est (carrer de 
Provença), el que fa necessari modificar la seva disposició i alinear les 
instal·lacions per adequar-les a la nova configuració. Posteriorment, i 
mitjançant els aparells de via corresponents, s’enllaçarà amb la via 
doble que prové del túnel d’alta velocitat Sants-La Sagrera.  
 
Aquesta operació comprèn un conjunt d’actuacions a l’estructura 
subterrània de l’estació per dur a terme una redefinició del feix de 
vies. Segons la solució adoptada, es reconstruiran 5 dels pilars que 
sustenten la llosa i es demoliran 50 m de tram de mur pantalla que 
serveix de suport de la coberta actual, per a la seva substitució per 
gelosies metàl·liques de repartiment recolzades en la nova pantalla 
de contenció del túnel, així com una nova línia de pilars compatible 
amb les dimensions geomètriques que requereix el trànsit ferroviari.  
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Andana d’alta velocitat a l’estació de Barcelona Sants  
 
Per aconseguir la nova disposició, es retiraran les sis vies d’alta 
velocitat en la seva capçalera nord per a la posterior execució d’un  
nou traçat de 800 m de longitud, mitjançant el muntatge de via en 
placa. Així mateix, s’adequarà la catenària i les instal·lacions de 
seguretat i comunicacions a la nova configuració.  
 
Els treballs es complementaran amb la demolició i posterior 
reconstrucció de l’extrem nord de les 4 andanes destinades a serveis 
d’alta velocitat.  
 

 
 
 
 

Adif ha realitzat un 
intens esforç de 
planificació perquè  
aquestes obres 
s’executin de manera  
que es mantingui la 
llosa de cobertura 
actual, i reduir així 
les afeccions a la 
mobilitat a la Plaça 
dels Països Catalans, 
una zona que 
registra una gran 
densitat de 
circulació.  
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En aquest marc, l’única afecció en superfície generada per aquestes  
actuacions se situa entre l’Avinguda de Josep Tarradellas i el carrer 
de Provença, on s’ha executat una rampa formada per una pantalla 
de pilots d’1,2 m de diàmetre, que conforma l’estructura lateral de la 
rampa. Prèviament, a més de l’habitual desviament de serveis, va 
haver de desmantellar-se la gasolinera emplaçada en aquest espai. 
La construcció de l’esmentada rampa permetrà executar els treballs 
per sota de la llosa de cobriment en l’entorn de Barcelona-Sants. 
 

3. Altres actuacions   
 
La culminació dels treballs d’excavació i configuració definitiva del 
tram entre el pou d’extracció i la capçalera nord de Barcelona Sants, i 
l’adaptació de les estructures dels pous de Provença-Entença i 
Provença-Enric Granados per a la seva utilització com a sortides 
d’emergència i per ventilació del túnel, seran altres obres que es 
realitzaran en els propers mesos.   
 
En aquests punts es faran treballs de reurbanització, que també es 
completaran als sectors de Mallorca-Padilla i Provença-Bruc-Avinguda 
de la Diagonal.  
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LA SEGURETAT COM A MÀXIMA PRIORITAT  
 
La construcció del túnel Sants-La Sagrera s’ha convertit en un 
referent a nivell internacional no només per les seves dimensions i 
transcendència, sinó per ser un dels projectes en els quals garantir 
l’absoluta seguretat de les obres, del terreny i dels edificis, a tots els 
nivells, ha estat la màxima prioritat. Sens dubte, és una de les obres 
que ha comptat amb més controls del panorama internacional. 
 
El Ministerio de Fomento i Adif han destinat tots els recursos tècnics i 
humans disponibles per complir aquest ferm compromís. L’elecció 
dels mètodes constructius, l’execució d’actuacions de preservació del 
patrimoni, l’adopció d’actuacions addicionals o redundants, un 
exhaustiu seguiment amb la utilització de moderns sistemes 
informàtics i el treball permanent de tècnics especialistes són només 
alguns dels pilars en els quals se sustenta aquesta aposta per la 
seguretat. Un esforç sense precedents que va més enllà, gràcies a la 
cooperació amb experts independents de reconegut prestigi, amb  
empreses de contrastada experiència i amb organismes nacionals i 
internacionals.  
 

1. Màxim coneixement del terreny i dels edificis  
 

Des del primer moment, la seguretat s’ha convertit en la màxima 
prioritat. L’exhaustiu projecte elaborat recollia de manera molt 
precisa les condicions del terreny per oferir una completa radiografia 
de la seva composició i el possible comportament. Això va facilitar 
l’elecció del sistema de tuneladora per la seva contrastada eficàcia i 
fiabilitat per a l’excavació de túnels en zones urbanes, i altres 
mesures com la protecció específica de diversos punts del tram, fins i 
tot amb sistemes redundants.  
 

 

Estació 
robotitzada 
o teodolit  
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Aquestes anàlisis inicials s’han anat ampliant amb nous i precisos 
estudis duts a terme durant la fase de construcció que han permès, 
fins i tot en algun punt del traçat, radiografiar cada metre de terreny. 
D’aquesta forma, s’ha aprofundit en la necessitat d’executar aquestes 
actuacions addicionals.  
 

 
Mesuraments de dispositius d’auscultació (arqueta de subsidència) 
 
De forma prèvia i també durant la construcció, s’ha tingut un profund 
coneixement dels edificis situats en l’entorn de les obres. Per aquest 
motiu, s’ha dut a terme un ampli procés d’inspeccions i 
reconeixements d’edificis i habitatges a càrrec d’una empresa 
especialitzada en estructures de reconeguda experiència en aquest 
àmbit. La metodologia utilitzada comprèn una fase de recopilació 
documental que recull, entre altres aspectes, les característiques 
constructives dels edificis o registres d’obres realitzades. Després es 
realitza una inspecció preliminar dels edificis, consistent en la revisió 
de façanes i zones comuns. Posteriorment, es fan reconeixements de 
detall en habitatges i locals que es documenten en croquis i 
fotografies. Tot això dóna lloc a uns informes que es lliuren als 
presidents de comunitats i als propietaris.  
 
Aquest intens treball ha permès que, fins a la data, s’hagin realitzat a 
Barcelona inspeccions en façanes i zones comunes de 535 edificis i 
reconeixements en un total de 3.730 habitatges i locals, més de 
3.500 d’elles en l’entorn de la traça. Aquesta xifra és fruït tant de 
l’inventari inicial com de les peticions recollides per Adif en el marc de 
la seva voluntat d’atendre totes les sol·licituds formulades pels 



       32

ciutadans. Un procés en el qual han destacat també inspeccions molt 
detallades a la Sagrada Família, la Pedrera, la Torre del Fang o 
edificis d’especial valor.  
 

2. Un exhaustiu seguiment i control  
 
Un dels àmbits amb un paper destacat és l’exhaustiu seguiment dut a 
terme durant el procés d’excavació. Durant la construcció del túnel, 
més de 7.450 dispositius d’auscultació hauran servit per a controlar 
els moviments horitzontals i verticals de les estructures i els 
assentaments del terreny, entre altres detalls. D’aquests, gairebé 
5.000 s’han destinat només al seguiment d’edificis.   
 
Sistemes d’alta precisió com:  
 

 prismes 
 estacions de topografia robotitzades o teodolits 
 claus d’anivellació 
 fites: d’anivellació, en sòl, de via, combinats, profunds 
 inclinòmetres   
 extensòmetres 
 piezòmetres 
 regletes  
 cèl·lules de pressió 
 micròmetres 
 electronivells  
 estacions de monitoratge de vibracions  
 acceleròmetres  

 
 

 
 

 
 

Entre els sensors més 
moderns, destaquen els 
teodolits automatitzats, 
uns aparells que, 
mitjançant emissions 
làser contra uns prismes 
que s’instal·len en punts 
significatius de les 
edificacions, recullen de 
forma automàtica 
informació sobre 
qualsevol moviment que 
es pugui produir en les 
estructures amb una 
precisió de l’ordre d’un 
mil·límetre.  

Imatge de detall d’un teodolit  
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Cada teodolit pot obtenir informació d’una mitjana de 70 prismes 
amb cicles permanents que es reinicien de forma automàtica cada 30 
minuts aproximadament.  
 
Per la seva banda, altres dispositius, com els acceleròmetres, 
registren fins a la més mínima vibració en el terreny, de forma similar 
als sismògrafs. S’instal·len al costat dels edificis i realitzen 
mesuraments continues, processades de forma immediata per un 
sistema informàtic que disposa d’uns barems per detectar qualsevol 
variació, el que permet tenir informació exhaustiva i rigorosa sobre el 
comportament del terreny i dels edificis.  
 

 
 
Aquest conjunt de dispositius i el monitoratge del funcionament de la 
tuneladora amb un seguiment constant dels seus paràmetres de 
perforació ha donat com a resultat un control absolut, en temps real, 
on line i redundant de tots els detalls relacionats amb la seguretat, 
com els possibles moviments dels edificis situats longitudinalment al 
llarg de la traça i en un àmbit de 15 m per costat en les cruïlles 
(carrers transversals al túnel).  

Mesurament 
manual d’un 
inclinòmetre  
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Les lectures que realitzen aquests sistemes es processen 
informàticament a partir d’una magnitud inicial que es va introduir 
prèviament a l’inici de les obres. D’aquesta forma, les noves lectures 
registren qualsevol variació que s’hagués pogut produir durant o 
després del procés d’excavació. Aquests sistemes de control i 
auscultació són redundants, ja que els dispositius automàtics es 
complementen amb lectures manuals realitzades diàriament per 
tècnics especialitzats.  
 

 
 
D’aquesta forma, un nou sistema informàtic denominat Sios realitza 
en temps real el seguiment de les obres, el control geològic i 
geotècnic, la gestió de les auscultacions, tant en el túnel com en 
superfície, l’inventari del seguiment de les edificacions, i a més, 
serveix de suport en les gestions amb els ciutadans. 
 

3. Es milloren els paràmetres previstos  
 

Aquest complex i exhaustiu pla de control i auscultació permet 
concloure, a partir dels mesuraments realitzats, que el comportament 
del terreny ha millorat tots els paràmetres i estudis realitzats, tant en 
l’eix dels carrers de Mallorca i Provença, com en les façanes dels 
edificis. També es conclou que el funcionament de la tuneladora, en 
termes d’organització i rendiment, s’ha mantingut dins dels 
paràmetres previstos.  
 
Així mateix, els resultats obtinguts reflecteixen que no s’han produït  
afeccions mediambientals ni sobre el nivell freàtic, donat que les 
oscil·lacions piezomètriques enregistrades (inferiors a 0,4 m) 
corresponen a cicles naturals (estacionals) que, en cap cas, són 
atribuïbles als processos constructius executats.  

Monitoratge dels 
paràmetres de la 

tuneladora  
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La nul·la afecció generada sobre el terreny i les estructures també 
està avalada per nombroses informes tècnics externs elaborats 
després d’analitzar algun cas puntual per la possible vinculació de les 
obres amb l’aparició de desperfectes en edificis i en els quals s’ha 
descartat qualsevol relació causa efecte entre la construcció del túnel 
i els esmentats danys.   
 

4. La participació internacional  
 
En el marc d’aquest ferm compromís de garantir l’absoluta seguretat 
del projecte i actuar amb la màxima transparència, es va crear un 
comitè internacional d’experts per realitzar un seguiment de les obres 
del túnel, amb especial atenció als trams al costat de la Sagrada 
Família i la Casa Milà. Aquesta comissió ha estat integrada per 
professionals de reconegut prestigi en diferents àrees: geotècnia, 
tuneladores d’escut de pressió de terres, estructures i edificació, 
monuments històrics, geologia i enginyeria civil, entre altres 
disciplines. A més, han participat tècnics d’Adif, de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, així com de l’empresa 
independent Intemac, especialitzada en patologies i edificació que ha 
treballat en el projecte des dels seus inicis.  
 
Entre els integrants d’aquest comitè, figuraven:  
 

 Rolf Katzembach (Doctor i Màster en Enginyeria Civil i professor 
a la Universitat Tècnica de Darmstadt, Alemanya) 

 Mathias Vogler (Doctor i Màster en Enginyeria Civil per la 
Universitat de Darmstadt, Alemanya, i membre de la 
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering i de la International Tunnelling Association) 

 Pere Roca (Doctor en Enginyeria Civil, membre d’Icomos i 
professor de Mètodes de Construcció a la Universitat Politècnica 
de Catalunya) 

 Wolfram Jäger (Doctor en Enginyeria Civil) 
 Felipe Mendaña (Doctor en Enginyeria Civil, Universitat de 

Madrid) 
 José Gómez Cabrera (enginyer de Mines i expert en túnels) 
 Raúl Rodríguez (enginyer civil, director de l’àrea de 

Rehabilitació i Patologia d’Intemac) 
 Justo Díaz Lozano (enginyer civil, director de la divisió de 

Disseny de Projectes d’Intemac) 
 Daniel Arias (degà de la Facultat de Geologia de la Universitat 

d’Oviedo) 
 Eduardo Alonso Pérez de Ágreda (Doctor en Enginyeria Civil, 

professor d’Enginyeria Geotècnica a la UPC i membre de la Reial 
Acadèmia d’Enginyeria d’Espanya) 
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 Alberto Ledesma (Doctor en Enginyeria Civil, professor 
d’Enginyeria Geotècnica a la UPC) 

 Ángel Aparicio (Doctor en Enginyeria Civil, professor del 
departament d’Estructures a la Universitat Politècnica de 
Catalunya) 

 Gonzalo Ramos (Doctor en Enginyeria Civil, professor de 
Mètodes de Construcció a la UPC) 

 Manuel Valdés (enginyer civil, director d’Infraestructures de 
l’Ajuntament de Barcelona) 

 Antoni Gens (Doctor en Mecànica de Sòls, professor del 
departament de Terres i Cartografia a la UPC) 

 Xavier Flores (enginyer civil, Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya) 

 
El treball del comitè d’experts es va concentrar en supervisar la 
construcció, l’anàlisi dels resultats obtinguts, l’estudi de les mesures 
de protecció adoptades, el monitoratge continua de la Sagrada 
Família i la Casa Milà, l’anàlisi de la mitigació de les vibracions i 
informar a la Unesco sobre el desenvolupament dels treballs.   
 

5. L’aval tècnic i institucional  
 
D’acord amb totes les actuacions adoptades, el túnel Sants-La 
Sagrera ha rebut l’aval tècnic i d’organismes i institucions nacionals i 
internacionals. Després que la Unesco, en la sessió del Comitè per al 
Patrimoni de la Humanitat celebrada l’estiu de 2010 a Brasilia, 
recolzés el traçat del túnel afirmant que la ruta seleccionada era la 
més viable, el comitè d’experts, en els seus informes, ha conclòs que 
els treballs de perforació s’han executat amb una alta competència.  
 
Segons aquestes conclusions, la tuneladora ha funcionat en termes 
d’organització i rendiment per sobre dels paràmetres previstos, 
assenyalant que els assentaments en superfície han estat  
significativament més baixos que els valors previstos en projecte.  
 
De forma detallada, en el traçat al costat de la Sagrada Família i la 
Pedrera, la comissió d’experts ha assegurat que els assentaments 
estan per sota dels criteris per a edificis monumentals, destacant que 
en els diferents tipus de sòl en els quals ha treballat la màquina no 
s’han detectat canvis significatius en els valores estimats.  
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En un dels seus informes, el comitè també proposava la 
implementació d’un sistema redundant d’instrumentació per a 
l’auscultació d’esquerdes ja existents en l’estructura de la Sagrada 
Família, un seguiment a realitzar pel mateix Temple durant les obres 
d’ampliació.  
 
A més, es va realitzar una anàlisi estructural del revestiment i 
deformacions del túnel d’alta velocitat en relació amb l’ampliació de la 
Sagrada Família, la conclusió de la qual va ser que l’estructura està 
suficientment dimensionada per a suportar la càrrega asimètrica 
provocada per la construcció de la façana de la Glòria i que no es 
preveuen deformacions ni problemes d’estabilitat o funcionalitat. 
 
El darrer aval s’ha rebut amb la sentència de l’Audiència Nacional, 
que ha desestimat la demanda presentada contra el Ministerio de 
Fomento per la Fundació Pia Autònoma ‘Junta Constructora del 
Temple Expiatori de la Sagrada Familia’. La resolució destaca que en 

Imatge d’estació 
robotitzada o teodolit 
a l’interior de la 
Sagrada Família  
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las obres s’“han pres mesures exhaustives de seguretat, utilitzant els 
mètodes tècnics més avançats”, com va poder comprovar 
personalment una delegació de la pròpia Audiència Nacional el 
setembre de 2009.   
 
Així mateix, ressalta la “completa informació periòdica” rebuda i 
considera que no pesaven sobre les obres riscos “catastròfics, greus i 
imminents” que obliguessin a modificar les actuacions previstes.  Al 
mateix temps, estima s’ha comptat amb l’“aval tècnic de 
l’Administració”, així com de la Unesco, i destaca que el seguiment 
tècnic de l’obra “no ha detectat cap problema significatiu”.  
 
L’Audiència ha assenyalat que el traçat i la forma d’execució triats es 
van decidir després d’un “conscienciós estudi”, amb la Declaració 
d’Impacte Ambiental corresponent, i que resulten recolzats “en forma 
i manera que el tribunal considera aclaparadora”. 
 

6. Actuacions addicionals  
 
El conjunt de mesures de protecció i seguretat contemplades s’han 
ampliat amb diferents actuacions addicionals, com la construcció de 
pantalles de pilots i micropilots en determinats punts del traçat, amb 
l’objectiu d’evitar la possible transmissió de moviments al terreny 
generats per la perforació amb tuneladora, salvaguardant així les  
estructures dels edificis propers.  
 
Entre elles, destaquen l’executada en el tram del carrer de Mallorca, 
entre els carrers de Biscaia i Trinxant, formada per 110 pilots i 
15.000 m de micropilots; la de l’Avinguda de la Diagonal, en l’entorn 
del pou de manteniment de Provença-Bruc, que compta amb 42 
micropilots; i una pantalla formada per 20 pilots de 25 m de 
profunditat al carrer de Provença, entre Rocafort i Entença.   
 

 
Plànol de les actuacions de tractament del terreny al carrer de Mallorca  
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LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI  
 
La preservació de l’extraordinari patrimoni arquitectònic i cultural de 
Barcelona ha estat objecte del màxim interès d’Adif, i per a això s’han 
executat actuacions especials de protecció d’estructures d’edificis de 
tant valor com la Sagrada Família, la Casa Milà o la Torre del Fang. 
 

1. Sagrada Família  
 
Tal i com es definia en el projecte, en el tram del túnel que discorre al 
costat de la façana de la Glòria, s’ha disposat una barrera per a 
protegir l’estructura de la Sagrada Família.  
 
Consisteix en una pantalla de 230 m de longitud formada per un total 
de 104 pilots d’1,5 m de diàmetre, executats amb maquinària 
d’elevada precisió per a garantir la seva verticalitat, amb una 
profunditat de 41 m i una separació entre els seus eixos de 2 m, units 
en la seva part superior mitjançant una biga de lligat. La barrera 
també està integrada per un dau de formigó amb una secció de 3x3 
m i es va completar amb 2.344 injeccions de consolidació del terreny. 
 

 
 
 
 
 

Excavació de la pantalla 
de protecció de pilots en 
l’entorn de la Sagrada 
Familia  
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En l’execució d’aquests treballs, es va singularitzar el control i 
seguiment de les estructures i del terreny per al monitoratge en tot 
moment i amb el màxim detall de qualsevol possible afecció. Aquest 
pla d’auscultació estava format per:    
 

 4 estacions de topografia robotitzada o teodolits 
 146 prismes de control   
 3 estacions de monitoratge per al control de vibracions,  
 5 seccions d’auscultació, integrades per: 

65 fites d’anivellació 
20 extensòmetres 
11 micròmetres lliscants 
17 inclinòmetres 
15 cèl·lules de pressió en el terreny  
28 piezòmetres. 

 9 acceleròmetres per al control de les vibracions. 
 A proposta del comitè internacional d’experts i de forma 

addicional, es van instal·lar altres dispositius d’auscultació 
consistents en 39 fites d’anivellació i 2 extensòmetres. 

 

 

 
 

Operacions i dispositius 
de control i auscultació 
a la Sagrada Família  
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2. Casa Milà   
 
Adif també va atendre les propostes de la comissió internacional 
d’experts per executar una pantalla de protecció de l’estructura de la 
Casa Milà com a mesura redundant i addicional de seguretat al que ja 
estava especificat en el projecte i en els estudis previs realitzats.   
 
Distribuïda al llarg de la façana del carrer de Provença d’aquest 
monument, la barrera està formada per 33 pilots excavats d’1,2 m de 
diàmetre separats entre sí per 1,7 m i amb una profunditat de 38 m.  
 

 
 
En aquesta actuació, també es va particularitzar un pla de control i 
auscultació format per: 
  

 2 estacions de topografia robotitzada o teodolits    
 44 prismes de control   
 27 fites d’anivellació   
 15 fisuròmetres  

 
 

Execució de pilots en l’entorn de la Casa Milà  
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3. La Torre del Fang    
 
Per a la conservació d’aquest edifici catalogat en el patrimoni de 
Barcelona, es va dissenyar, finalment, una complexa operació 
d’enginyeria, ja que és l’únic edifici que el túnel travessa per sota en 
tot el traçat. Situada en l’entorn de La Sagrera, la Torre del Fang data 
de mitjans del segle XIV. Es tracta d’una masia de gran singularitat 
formada per tres cossos, en forma d’“U”, de diferents alçades i la 
configuració actual de la qual es remunta al segle XVIII. 
 
La solució tècnica adoptada, d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, 
va consistir en el manteniment de l’estructura de l’edifici amb un 
sosteniment especial mentre es realitzaven les pantalles, pilots i 
micropilots, la construcció de la llosa de la coberta i l’excavació.  
 
En aquesta actuació, també es va dissenyar un programa específic 
d’instrumentació mitjançant la instal·lació de mig centenar de  
dispositius automatitzats, com prismes robotitzats, claus i fites 
d’anivellació, piezòmetres, inclinòmetres i extensòmetres. 

 

 
 
4. Altres   
  

Por últim, s’han dut a terme campanyes de sísmica passiva per 
localitzar i estudiar fins a una dotzena de refugis de la Guerra Civil al 
llarg del traçat, el que va permetre concretar actuacions per evitar 
que es poguessin veure afectats per la construcció del túnel.  
 
 

Treballs de l’actuació de 
conservació de l’estructura 

de la Torre del Fang  
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MÀXIMA TRANSPARÈNCIA AMB ELS CIUTADANS  
 
El compromís d’executar les obres de construcció del túnel Sants-La 
Sagrera amb la màxima transparència també s’ha estès a la 
cooperació amb l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant comissions 
periòdiques de seguiment per a analitzar l’avanç dels treballs i les 
afeccions en superfície, i a mantenir oberts, de forma permanent, 
canals de diàleg amb els ciutadans, mitjançant diversos 
procediments.   
 
Un d’ells ha estat la celebració de comissions informatives de caràcter 
sectorial amb els veïns dels districtes i barris pels quals discorre la 
línia per abordar temes relacionats amb les afeccions o el 
desenvolupament de les obres i atendre les seves consultes. Des de 
l’inici dels treballs, s’han mantingut un total de 57 reunions 
d’aquestes característiques.  
 
D’altra banda, i per primera vegada durant la construcció de línies 
d’alta velocitat a Espanya, es va habilitar un espai per a recollir en 
qualsevol moment, les consultes, suggeriments o reclamacions dels 
ciutadans: es tracta del Punt d’Informació i Atenció al Ciutadà (PIAC), 
una experiència que, gràcies a la seva bona acollida, va tenir 
continuïtat amb l’ampliació del número d’oficines a Barcelona i la seva  
implantació en totes les zones urbanes d’Espanya on Adif executa 
línies d’alta velocitat.  
 

 
 
D’aquesta forma, fins a tres PIAC s’han instal·lat a Barcelona. El 
pioner se situa en l’estació de Barcelona-Sants, en servei des del 28 
de novembre de 2005, al que es van afegir posteriorment els 
emplaçats a La Sagrera i al carrer de Sicília, a l’Eixample. A més, es 
van habilitar altres canals d’informació, com un microsite a la pàgina 

Imatge de 
l’interior del 
PIAC de 
l’Eixample  
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web d’Adif, telèfons d’informació (trucada local) i el correu electrònic 
piac.bcn@adif.es.  
 

 

 
 
La finalitat d’aquests serveis és atendre les consultes sobre les noves 
infraestructures ferroviàries i gestionar i realitzar un seguiment 
puntual de totes aquelles reclamacions que es reben. L’oficina compta 
amb informació detallada sobre les obres, així com personal qualificat 
especialitzat en diverses disciplines (enginyeria, arquitectura, dret, 
etc). Així mateix, respon a les sol·licituds sobre els treballs 
d’inspecció dels habitatges i edificis situats en l’entorn dels treballs i 
realitza el seguiment corresponent.  
 
Aquests tres punts han rebut fins a la data 141.062 visites, han atès 
57.701 consultes tant presencials com telefòniques i 2.422 correus 
electrònics, tramitant un total de 1.470 sol·licituds.  
 

Imatge del 
PIAC de La 
Sagrera  

Imatge del 
PIAC de 
Barcelona 
Sants 
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En l’àmbit de la informació ciutadana, s’han difós un total de 80 
cartells informatius per anunciar als veïns determinats aspectes 
relacionats amb les obres, com les afeccions al trànsit de vehicles, 
modificació d’itineraris per als vianants o canvis puntuals en els 
horaris de treball. D’altra banda, i amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte dels treballs sobre el sector comercial, s’han instal·lat 17 
tòtems i s’han col·locat 14 lones amb el llistat dels comerços i la seva 
localització, en les zones situades al voltant de les obres, pel que s’ha 
comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i de 
diverses associacions de comerciants.    
 

    
 
Finalment, els ciutadans han romàs també informats de l’evolució de 
les obres a través dels mitjans de comunicació. En aquest apartat, 
Adif ha realitzat en tot moment un seguiment puntual de tot allò 
relacionat amb l’execució del projecte mitjançant 18 visites i rodes de 
premsa, l’enviament de 57 comunicats de premsa, l’elaboració de 6 
fulletons, i informació al web www.adif.es.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tòtems  
informatius s 



       46

EL FACTOR HUMÀ  
 

 
 
Prop de 400 operaris treballen directament en les obres, 120 d’ells, 
altament qualificats, destinats de forma específica a la tuneladora per 
a tasques com conducció o control, col·locació de dovelles o 
manteniment.  
 

 
 

A més, Adif compta amb l’assessorament extern d’experts 
d’organismes i empreses de contrastada experiència en àmbits tan 
diversos com geotècnia, auscultació, tuneladores d’escut de pressió 
de terres, estructures i edificació, monuments històrics, geologia i 
enginyeria civil. Gràcies a això, s’assegura un control permanent 
d’aspectes tan destacats com garantir la seguretat de les obres i dels 
edificis, verificar que l’execució dels treballs s’ajusta plenament a 
l’establert en el projecte i els estudis complementaris, o plantejar la 
realització d’actuacions addicionals.  
 

      
 
 

En la construcció del túnel Sants-La 
Sagrera, no només la utilització de 
la tecnologia més avançada està 
desenvolupant un paper 
determinant, sinó que s’ha d’afegir 
la destacada implicació del factor 
humà a través d’un grup de treball 
multidisciplinar i transversal 
integrat per gairebé mig miler de 
persones.  

A aquestes operacions, s’afegeix l’equip 
de tècnics especialistes i responsables 
d’obres que realitzen a diari un seguiment 
exhaustiu de l’evolució de les obres des 
de totes les vessants, com assistència 
tècnica, control dels dispositius 
d’auscultació,  seguretat laboral o direcció 
facultativa. Tot per a garantir una 
impecable execució dels treballs.  
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LA PORTA D’UNA NOVA CENTRALITAT URBANA  
 
El túnel Sants-La Sagrera no només representa un salt al futur 
d’extraordinària rellevància per al sistema ferroviari a Barcelona i 
Catalunya, sinó que també constitueix la punta de llança per a la 
creació de noves centralitats urbanes que giren al voltant de les 
estacions ferroviàries.  
 
Precisament, aquest és un dels principals objectius de la Línia d’Alta 
Velocitat, el de crear instal·lacions que esdevinguin motors de 
creixement i expansió urbanística de les ciutats per las quals discorre, 
convertint-se, a més de centres de transport, en punts de trobada de 
toda la ciutadania, generadors d’activitat econòmica i amb un elevat 
component de cohesió social.  
 

1. La Sagrera  
 
En aquest marc, destaca la futura Estació de La Sagrera, que 
representa la major operació urbanística realitzada a la Ciutat Comtal 
des dels Jocs Olímpics. La Sagrera serà l’edifici més gran de la ciutat i 
s’emmarca en el projecte de soterrament ferroviari més important 
d’Europa en l’actualitat, amb 38 hectàrees de superfície, i l’obra 
ferroviària de major magnitud adjudicada a Espanya, amb un 
pressupost superior a 589,2 milions d’euros, en dos contractes 
corresponents a l’estructura i als accessos. 
 
Una inversió que demostra el compromís del Ministerio de Fomento 
amb aquesta actuació i que es va traduir, el maig de 2009, en un 
acord amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
per a garantir la construcció i el finançament de l’Estació de La 
Sagrera. Segons aquest acord, el Ministerio de Fomento es 
compromet a aportar 255 milions d’euros addicionals per a l’execució 
de les obres, amb càrrec a les inversions en infraestructures que 
l’Estat destina a Catalunya.   
 

 
 

Les autoritats, a l’acte  
d’inici de les obres de la 
futura Estació de La 
Sagrera 
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La nova estació central de La Sagrera es convertirà en un nus 
estratègic del sistema de transport públic a l’àrea metropolitana de 
Barcelona i connectarà la ciutat d’una forma més ràpida i segura amb 
la xarxa ferroviària espanyola i europea. Les instal·lacions s’han 
projectat per acollir un trànsit superior als 100 milions de viatgers 
anuals, esdevenint en un intercanviador de primer ordre, enllaçant 
l’alta velocitat ferroviària amb les xarxes de rodalies, regionals, 
metro, autobús i taxis. El seu emplaçament, al costat de diversos 
carrers i artèries de comunicació viària, també permetrà un fàcil 
accés amb transport privat.  
 

 
Imatge virtual de l’exterior de la futura Estació de La Sagrera  
 
El conjunt d’infraestructures, l’estació central i la urbanització dels 
sectors de Sant Andreu i La Sagrera representen el major projecte  
d’inversió econòmica a desenvolupar a la ciutat de Barcelona en els 
propers anys, que ascendeix aproximadament a 2.250 milions 
d’euros, sense comptar les posteriors actuacions d’urbanització i 
edificacions d’habitatges, equipamients, comerços, oficines i hotels.  
 
 
 

 
 
 
 
 

En aquesta actuació es 
cobriran 38 hectàrees de 
superfície ferroviària, 
integrant els barris 
separats per les vies, en 
gairebé 4 quilòmetres, 
entre el carrer 
d’Espronceda i el Nus de 
la Trinitat, representant 
una gran transformació 
urbanística i també de 
vertebració del territori 
en una zona de 164 
hectàrees, generant 
noves oportunitats de 
desenvolupament  
econòmic i de cohesió 
social.  
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La construcció de La Sagrera ofereix com a principals avantatges: 
 

 Una nova estació que integrarà en un mateix edifici, en dos 
nivells diferents, els trànsits de rodalies i regionals per via 
convencional, i els d’alta velocitat i llarga distància en ample 
internacional. 

 Creació d’un espai intermodal que connectarà l’alta velocitat 
amb rodalies, regionals, metro i autobusos urbans i 
interurbans.  

 Implantació de criteris d’accessibilitat integral per a persones 
amb discapacitat. 

 Eficiència energètica i sostenibilitat per aconseguir un ús 
racional de l’energia i un consum responsable dels recursos 
naturals.  

 Configuració d’un nou espai urbà sobre els terrenys que allibera 
tota l’actuació ferroviària, mitjançant la construcció d’una nova 
estació en diversos nivells. 

 Millora de les condicions d’accés al transport ferroviari a la 
ciutat de Barcelona. 

 Nous accessos ferroviaris i viaris en els àmbits urbans de La 
Sagrera, Sant Andreu i Sant Martí.  

 Augment de la seguretat amb l’adequació de l’esquema de vies 
per a tecnologies punta en sistemes de conducció automàtica 
de trens. 

 Increment de la capacitat i la regularitat. 
 Augment del confort, en establir-se unes condicions òptimes de 

rodament i traçat. 
 Reducció de temps de viatge i un augment de la freqüència de 

serveis, en disposar de vies específiques per a la logística i 
l’estacionament de trens. 

 
La nova estació serà semi soterrada i tindrà una superfície de gairebé 
259.000 m2, distribuïts en diversos nivells i concentrant el màxim de 
serveis en vertical, contribuint a millorar l’eficàcia en el moviment de 
les persones. La seva disposició donarà continuïtat a l’espai públic 
generat sobre les vies actuals i tindrà dos accessos units per un gran 
espai de connexions.  
 
Els nivells superiors, als que s’accedirà des de La Sagrera, 
corresponen als serveis d’alta velocitat i a l’estació d’autobusos 
interurbans. El vestíbul disposarà d’un gran espai central d’acolliment 
i distribució d’usuaris, taquilles i zona comercial. Per als serveis d’alta 
velocitat es construiran 10 vies, dues generals i vuit de servei, amb  
quatre andanes de 400 m de longitud i un cinquè de 200 m, tots ells 
amb una amplada de 12 m.  
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Els nivells inferiors es destinaran als serveis de rodalies, metro i 
aparcaments. Les vies d’ample convencional seran objecte d’una  
profunda remodelació per adequar-les al seu pas per la futura estació 
i s’obriran en un feix de vuit vies d’estacionament amb 4 andanes de 
240 m de longitud. Així mateix, s’ha projectat una àrea logística de 
serveis d’ample internacional per a estacionament i manteniment.   
 

 
Imatge virtual del vestíbul interior de la futura Estació de La Sagrera  
 
A ambdós costats del vestíbul de rodalies s’integraran 4 grans 
aparcaments, amb una capacitat aproximada de 2.500 vehicles, per a 
servei tant de l’estació ferroviària com de la d’autobusos i en un 
futur, de la zona de serveis que es construirà en l’entorn. Les dues 
zones de l’estació, als costats de La Sagrera i Sant Martí, restaran 
unides per un gran pati de connexions que conforma el nus 
intermodal entre els diferents serveis de transport públic. 
 
L’accessibilitat de vehicles es resoldrà mitjançant la xarxa viària en 
superfície prevista per al sector, completada amb un sistema de viaris 
segregats que permeten l’accés als aparcaments, l’estació 
d’autobusos i les zones logístiques de la futura estació.  
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2. Barcelona Sants  
 
L’arribada, l’any 2008, de l’alta velocitat a Barcelona va permetre dur 
a terme les dues primeres fases del projecte d’ampliació de la 
terminal de Barcelona Sants. Una actuació de major abast que un cop 
culminada convertirà l’estació barcelonina en un centre multimodal 
més ampli i que disposarà de les més avançades tecnologies, i 
comptant amb majors serveis, gràcies a unes instal·lacions 
plenament permeables i integrades en l’entorn urbà, i totalment 
adaptades per a garantir la universalitat dels accessos i la mobilitat.  
 

 
Exterior de l’estació de Barcelona Sants  
 
L’ampliació de Barcelona Sants, ja executada, ha permès augmentar 
la seva capacitat operativa en disposar de 14 vies, vuit d’ample ibèric 
i sis d’ample UIC, amb 7 andanes de 465 m de longitud i 10,5 m 
d’ample. També s’ha realitzat parcialment la reordenació dels espais i   
l’increment de la superfície destinada a vestíbul, que en total passarà 
de 18.000 m2 a 35.000 m2. Així mateix, ja estan en servei, en 
l’aparcament del costat mar, més de 900 de les noves places 
d’estacionament subterrani previstes. Altres actuacions destacades 
contemplades en el projecte seran la construcció d’una nova terminal 
d’autobusos integrada en el complex amb 18 dàrsenes, la millora de 
la intermodalitat amb altres mitjans de transport, la creació de nous 
accessos per a la connexió per a vianants longitudinal i transversal i 
l’execució d’un nou edifici per a usos terciaris. 
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UN SALT DECISIU AL FUTUR  
 
La construcció del túnel Sants-La Sagrera constitueix una 
infraestructura clau en el futur escenari de transport de Barcelona i 
Catalunya. Una de les obres de major complexitat fetes realitat a 
Espanya i que obrirà la porta, l’any 2012, a la connexió de la xarxa 
d’alta velocitat espanyola amb França i la resta d’Europa.  
 
La contribució del nou traçat pel centre de Barcelona, com a element 
fonamental dels més de 795 quilòmetres de la Línia d’Alta Velocitat 
Madrid-Barcelona-frontera francesa, resultarà decisiva. Un sistema de 
transport de darrera generació que oferirà als usuaris del ferrocarril, 
com a grans beneficis, la reducció dels temps de viatge i una 
explotació amb elevades prestacions de seguretat, fiabilitat 
regularitat, eficàcia i confort.  
 
Per a Barcelona i la seva àrea metropolitana, el nou túnel també 
representarà una revolució en el sistema de transport ferroviari. 
Gràcies a la seva posada en servei, s’establirà una línia passant pel  
centre de la ciutat, amb dues estacions, Sants i la futura de La 
Sagrera, que dotaran d’accés a l’alta velocitat al sud i al nord de 
Barcelona, respectivament. A més, la seva posada en marxa 
permetrà reordenar els serveis ferroviaris, tant en ample 
internacional com en ample convencional, ja que el nou túnel 
assumirà una part important de les circulacions de Mitjana i Llarga 
Distància, que actualment utilitzen el túnel d’ample convencional, el 
que afavorirà un increment de les freqüències de rodalies.  
 
A la vertebració territorial que implica una connexió directa en alta 
velocitat més segura i més ràpida amb Madrid, Saragossa, les altres 
capitals catalanes i França, s’uneixen els beneficis que les noves  
infraestructures generen per a les ciutats i els seus habitants: plena 
integració en l’entorn urbà, sostenibilitat socioeconòmica i 
mediambiental, a més de ser un motor de competitivitat, d’activitat 
econòmica, de creació de riquesa, de generació de llocs de treball, de 
cohesió social i de transformació urbana.  
 
El decidit impuls a la connexió en alta velocitat entre Barcelona i 
França demostra el ferm compromís del Gobierno de España amb   
Catalunya a través d’un esforç inversor sense precedents per fer 
realitat una infraestructura clau com a paradigma d’una xarxa 
ferroviària de primer ordre capaç d’oferir noves oportunitats als 
territoris i els seus ciutadans.  
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Aquests compromisos es reflecteixen amb la inversió del tram 
Barcelona-Figueres de la Línia d’Alta Velocitat, que supera els 4.000 
milions d’euros, i amb les actuacions en infraestructures dutes a 
terme pel Ministerio de Fomento a Catalunya des de 2004 i que 
arriben als 15.000 milions d’euros. Un esforç que contribueix de 
forma decidida a la generació d’ocupació, ja que, la inversió duta a 
terme en 2010, va permetre la creació o manteniment de més de 
46.000 llocs de treball a Catalunya. 
 
La construcció de la Línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera 
francesa constitueix una aposta estratègica de present i de futur, a 
través d’una infraestructura que refermarà la posició espanyola en el 
mapa mundial de la construcció i l’explotació de l’alta velocitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
de la Línia d’Alta 
Velocitat 
Barcelona-
frontera 
francesa ja en 
servei   
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ANNEX  
 
I. Magnituds i curiositats  

 
 En els 16 mesos en els quals la Barcino ha perforat el túnel, la 

població mundial ha crescut en gairebé 100 milions de persones 
(font: Banc Mundial).  

 
 Per a la construcció del túnel Sants-La Sagrera s’excavaran un 

total de 772.700 m3 de terres i materials. Amb elles, es 
podrien omplir 309 piscines olímpiques. 

 
 Les terres extretes a través de la cinta transportadora de la 

tuneladora s’han recollit en un recinte de 9.000 m3, que s’ha  
omplert 58 vegades durant la perforació. Si afegim les 
generades per la construcció dels trams entre pantalles i els 
pous, es podria omplir fins a 86 vegades.     

 
 La previsió final d’utilització d’acer en aquest tram es de més 

de 25 milions de quilograms, equivalent a l’empleat en la 
construcció de l’estructura metàl·lica principal de la terminal T4 
de l’Aeroport de Barajas.  

 
 És l’acer equivalent al pes de 148 avions Boeing 747, de 107 

avions Airbus A380, o de 59 trens d’alta velocitat dels que 
circulen per la línia entre Madrid i Barcelona.  

 
 Amb aquest acer, es podria construir un altre nou estadi de 

Wembley. 
 

 L’acer utilitzat té un pes equivalent a 3,4 vegades la Torre Eiffel 
de París.   

 
 Durant les obres, s’hauran utilitzat gairebé 160.000 m3 de 

formigó, amb un pes total de 400.000 Tn, el mateix volum que 
a l’utilitzat a les Torres Petronas de Kuala Lumpur.  

 
 Amb aquest formigó també es pot construir de nou el pont de 

Millau, el més alt del món i dissenyat per Norman Foster, situat 
sobre el riu Tarn, al sud-oest de França.  

 
 També serviria per omplir 64 piscines olímpiques. 

 
 I per a construir 709 Estàtues de la Llibertat.  
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 En el tram Sants-La Sagrera, s’hauran executat 84.700 m de 
pilots, que posats en fila cobririen la distància que separa 
Barcelona de Cardona, de Torredembarra o de Lloret de Mar.   

 
 Un total de 108.000 camions s’hauran mogut durant la 

construcció del túnel. Posats en fila, aquests camions formarien 
una caravana que aniria de Barcelona a Praga, i si s’ocupessin 
dos carrils, de Barcelona a Ginebra.  

 
 Per als treballs de reurbanització, s’hauran aglomerat 5.300 

m3 de calçada i s’hauran col·locat 16.800 m2 de rajoles en 
voreres. Aquesta superfície de rajoles és l’equivalent a la 
parcel·la on està situat l’Estadi Olímpic Lluís Companys de 
Barcelona.  

 
 Amb les mateixes rajoles es podria cobrir el terreny de joc dels 

estadis del Camp Nou i de Cornellà-El Prat.  
 

 La grua pòrtic de La Sagrera podria aixecar 8 elefants 
simultàniament. O fins a 5 Tyrannosarus Rex.  

 
 Per a la construcció del túnel s’utilitzen 13.300 cubes de 6 m3 

cada una. El formigó del túnel que s’utilitzarà de forma prèvia  
a la instal·lació de la superestructura requerirà altres 14.200 
cubes. 

 
 La tuneladora Barcino té una alçada similar a la d’un edifici de 4 

plantes.  
 

 Dins del túnel es podria construir una casa de més de 3 pisos 
d’alçada.  
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II. Finançament europeu  
 
La construcció de la Línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera 
francesa representa una actuació estratègica per al futur d’aquest 
sector a Europa, pel que aquest corredor forma part de l’eix prioritari 
número 3 en matèria de transport per a la Comissió Europea. 
 
Per aquest motiu, ha estat cofinançada, dins del període 2000-2006, 
pel Fons de Cohesió, en les obres de plataforma del tram Madrid-
Barcelona, així com el subministrament i muntatge de via del tram 
Madrid-Vilafranca del Penedès i instal·lacions d’electrificació, 
senyalització i comunicacions del tram Madrid-Lleida, amb una ajuda 
que ascendeix a 3.389,3 milions d’euros. 
 
Les Ajudes RTE-T (Xarxes Transeuropees de Transport), en el mateix 
període han finançat els estudis i projectes, així com les obres de la 
plataforma del tram Maçanet-Sils, amb una ajuda de 70,9 milions 
d’euros. 
 
En el període 2007-2013 serà cofinançada per les Ajudes RTE-T la 
implementació de l’ERTMS (Sistema de Gestió de Trànsit Ferroviari 
Europeu) del tram Barcelona-Figueres, amb un ajut de 10,6 milions 
d’euros.  
 
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) col·labora en el finançament 
d’aquest projecte.   
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