
RESUM 
 
 
La futura línia nou (L9) del metro de Barcelona ha de travessar de Nord a sud el pla de Barcelona així 
com els deltes del Besòs i Llobregat a través de diverses formacions geològiques. La gran quantitat de 
dades de nous sondejos i la recopilació d’informació hidrogeològica han permès determinar l’enorme 
complexitat existent. Aquesta diversitat de materials i d’estructures geològiques condiciona en gran 
mesura els processos d’excavació i de construcció d’estacions i túnel en tota la traça.  En particular en el 
tram segon, en el barri de la Zona Franca, l’L9 travessarà els materials deltaics del delta del Llobregat i 
part dels materials miocens de Montjuïc. El conjunt de materials a travessar formen una estructura 
complexa en la que apareix un substrat prequaternari format per materials Miocens (sorres, graves i 
argiles) i Pliocens (argiles i sorres). Sobre aquest substrat s’han dipositat els materials deltaics actuals 
(quaternari). 
 
Aquest estudi es centre a l’estació de Foneria, al marge esquerra del delta del Llobregat, concretament en 
el passeig de la Zona Franca. Aquesta estació i el túnel de la L9 han de travessar una estructura 
hidrogeològica complexa, en la que es mesclen aqüífers superiors lliures, amb d’altres d’inferiors captius, 
separats per aqüitards de continuïtat i propietat poc conegudes. A més a més, la topografia i la proximitat 
a la costa condicionen que el nivell freàtic es trobi molt superficial. Un correcte coneixement de la 
disposició i geometria de les diverses unitats hidrogeològiques condicionen enormement el disseny i 
construcció del túnel i estacions previstes com per exemple, la longitud de  clava de pantalles. 
 
En el projecte de la L9 es preveu que la construcció de l’estació de foneria es realitzi mitjançant pantalles 
de 55 - 60 m de longitud on es troben unes bretxes amb matriu argilosa de permeabilitat molt baixa. 
L’objectiu de fer arribar les pantalles a aquesta profunditat es evitar importants filtracions durant la 
excavació i reduir el risc de sifonament. Tenint en compte que la solera de la estació es troba a uns 40 
metres de fondària aquesta solució constructiva implica executar entre 15 i 20 m de pantalles sense cap 
funció estructural més que la d’evitar fluxos d’aigua a l’interior de l’excavació. 
 
En aquest treball es busquen alternatives a la solució proposada en projecte, que siguin més òptimes 
econòmicament i comprovar la seva factibilitat. Per això s’ha realitzat un estudi en el que ha calgut 
definir la geologia en detell de la Zona Franca, gracies a la informació proporcionada pels nous sondejos 
realitzats per l’L9, per detectar possibles nivells on clavar les pantalles de l’estació que estiguin a una cota 
superior a la de les bretxes.  
 
Un cop detectats els possibles nivells poc permeables s’han realitzat assajos d’injecció i bombament, 
modelitzant-los de diverses formes especialment mitjançant programes de calibració automàtica d’assajos 
de bombament. Donada la complexitat geomètrica i heterogeneïtat del medi la interpretació dels assajos 
resulta complexa. Per una correcta conceptualització del medi la interpretació conjunt dels assajos 
hidràulics s’ha realitzat un model numèric incloent totes les singularitats geomètriques necessàries. La 
calibració del model ha permès quantificar amb precisió la permeabilitat dels aqüitards i altres trams 
d’interès constructiu. 
 
Amb el model calibrat s’ha simulat la construcció de les pantalles i posterior excavació. D’aquesta forma 
s’han quantificat els fluxos d’aigua cap a l’interior de l’excavació, els cabals que es necessari bombar i els 
factors de seguretat, per finalment concloure que la solució alternativa proposada es viable. 




