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1.- INTRODUCCIÓ 
 
1.1.- La Línia 9 
 
La futura Línia 9 (L9), del metro de Barcelona, serà la línia de metro més llarga de tota 
Europa, amb gairebé 43 quilòmetres de recorregut. La nova línia creuarà Barcelona amb 
la finalitat de connectar barris de la ciutat amb una gran demanda de transport públic, 
com ara l’eix Carles III-Ronda del Mig-Travessera de Dalt-Sagrera, i unirà Badalona 
i Santa Coloma de Gramenet amb la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port, la 
Zona Franca i l’Aeroport del Prat (Figura 1).  
 
L'L9 tindrà dues línies de servei bàsiques que aniran de l'Aeroport a Can Zam (Santa 
Coloma) i de la Zona Franca a Gorg (Badalona). D’aquesta manera, a més, es cobreix la 
demanda a Barcelona, ja que l’L9 creuarà Barcelona per la part més alta, on fins ara no 
hi havia cap línia de metro. 
 
El traçat enllaça estratègicament amb la resta de línies del Metro, de ferrocarril (Renfe i 
FGC), amb el tren de gran velocitat (TGV) i amb infraestructures tan importants com la 
Fira de Barcelona, l’Aeroport del Prat o la futura Ciutat Judicial de l’Hospitalet de 
Llobregat.  
 

 
Figura 1: Traçat de la Línia 9 (http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/mobilitat/L9) 

 
En la major part del traçat, el túnel s’ha dissenyat de manera que permet col·locar una 
via damunt de l’altra. Les dues meitats estan separades per una llosa però es 
connectaran mitjançant escales d’evacuació equipades amb portes tallafoc. Així, cada 
meitat actua com a galeria d’evacuació de l’altra meitat. 
 
Les estacions de l'L9 s’han dissenyat de forma vertical. En un nivell superior, a l’alçada 
del carrer, trobarem el vestíbul. I en un nivell inferior, l’andana. Uns ascensors d’alta 
capacitat i de desplaçament ràpid uniran un nivell i l’altre, coordinats amb l’arribada del 
tren a l’andana. La fondària de les estacions estarà compresa entre 35 i 70 m ja que la 
Línia 9 ha de creuar totes les altres línies de metro. 
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La construcció de les estacions de l'L9 està condicionada, a més de les grans 
profunditats que han de tenir, per dos factors més: l’encreuament amb la resta de línies 
de metro i serveis i l’alt grau d’urbanització dels territoris per on passa. En funció 
d’això, s’han dissenyat tres models d’estació: 

 
• L’estació tipus de l’L9: hi ha 30 estacions dissenyades amb forma de gran pou 

cilíndric de 26 metres de diàmetre que tenen un vestíbul superior (amb accessos 
a l’exterior) i un vestíbul inferior (connectat a les andanes) que es comuniquen 
entre ells mitjançant ascensors de gran capacitat i escales mecàniques i 
d’emergència. (Figura 2) 

 
• L’estació subterrània convencional: 13 estacions situades en trams poc profunds 

estan previstes amb túnels soterrats convencionals. 
 

• L’estació de superfície convencional: la Zona Franca acull tres estacions 
projectades a  l’exterior sobre un viaducte amb vies paral·leles i andana central. 

 
 

 
 

Figura 2:  Imatge virtual d’una estació tipus de l’L9 
(http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/mobilitat/L9) 
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1.2.- Situació Geogràfica 
 
L’objecte d’estudi d’aquest treball es situa a l’estació de Foneria de la futura Línia 9 del  
metro de Barcelona, al Passeig de la Zona Franca de Barcelona cantonada amb el carrer 
de la Foneria. Es troba en el ramal de la Línia 9 que es dirigeix a la Zona Franca, entre 
les estacions d’Ildefons Cerdà i Foc Cisell.  
 

 
Figura 3: Situació de l’estació de Foneria (http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/mobilitat/L9) 
 
L’estació es troba en una situació una mica singular hidrogeològicament parlant. A la 
Figura 4 es detalla la situació de l’estació i la traça de l’L9. La línia vermella és el límit 
entre el delta del Llobregat i la muntanya de Montjuïc. Així doncs, Foneria es trobarà en 
uns materials deltaics, que vindran caracteritzats per unes permeabilitats relativament 
elevades a més a més de poder tenir relativament a prop cert gradient hidràulic 
provinent de Montjuïc. 
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Figura 4: Detall de la traça de la Línia 9 i situació de l’estació de Foneria de l’L9. En vermell es destaca 

el límit entre el delta del Llobregat i la muntanya de Montjuïc. 
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1.3.- Projecte actual de l’estació de Foneria 
 
Foneria, com totes les estacions en zona del túnel excavat per tuneladora de 12 m, 
situades a profunditats superiors a 21 m, es connecten amb els vestíbuls superiors per 
mitjà d’un pou de 26 m de diàmetre, al seu interior s’ubiquen els ascensors de gran 
capacitat en bateria, les escales fixes i d’allà surt una sortida d’emergència al carrer. 
 
El pou s’ubica a la zona central de l’estació, amb les escales i la sortida dels ascensors 
orientats cap a les andanes. Els vestíbuls superiors estan dissenyats per tal d’adaptar-se a 
les sortides possibles als carrers principals de la zona on s’ubica l’estació. 
 
Els vestíbuls de l’estació, al igual que el de les estacions de Foc Cisell, Ildefons Cerdà, 
Provençana, Gornal, Torrassa, Collblanc i Campus Sud es solucionen per mitjà de 
pantalles, llosa massissa de formigó armat per la coberta recolzada en les pantalles i la 
solera. La coberta en la zona corresponent al pou es construeix contra el terreny i el seu 
espessor es de 1,25 m; a la zona externa al cilindre, l’espessor de la coberta es redueix a 
1,00, 0,90 o 0,80 m depenent de la geometria de cada vestíbul. 
 
El vestíbul de Foneria es resol amb un recinte ordenat, de forma rectangular, que creua 
el Passeig de la Zona Franca perpendicularment. Les sortides al carrer, per mitjà 
d’escales fixes, mecàniques i ascensor de PMR (Persones de mobilitat reduïda), estan 
ubicades en ambdues voreres del Passeig. 
 
Les pantalles del pou són de 0,80 m i les del vestíbul de 0,60m, excepte en el vestíbul de 
Campus Sud que presenta trams de pantalles de 0,80m per encastar la coberta. Es 
dissenyen pilars mixtes de diàmetre 0,90 i 0,80m encastats a les pantalles del pou per 
recolzar la coberta a la zona oberta a l’àrea d’accés des del carrer. 
 
L’estructura interior del pou es soluciona amb un entramat de perfils metàl·lics laminats 
on es recolza una xapa grecada d’acer col·laborant que serveix d’encofrat a la llosa de 
formigó. Els perfils, a la vegada, es recolzen a pilars metàl·lics que baixen fins a la 
solera del pou i en els murs de formigó armat que conformen el cos del pas de la 
ventilació. 
 
Les parets dels pous estan constituïdes per les pantalles de 0,80 m revestides amb un 
anell interior de 0,40 m formigonat in situ, vers les pantalles. El conjunt pantalla-anell 
resisteix els esforços del terreny, tot i no estar connectat entre sí, treballant 
solidàriament a compressió. 
 
En l’actual projecte les pantalles de l’estació és pretenen allargar entre els  55 i 60 m de 
profunditat, profunditat a partir de la qual apareixen unes bretxes amb matriu argilosa 
vermella. Tot i que aquests materials poden semblar molt permeables, al estar els clastes 
aïllats els uns dels altres per la matriu argilosa, la permeabilitat global serà més pròpia 
d’una argila que no pas d’unes graves. L’objectiu de fer arribar les pantalles a aquests 
materials és evitar importants filtracions durant la excavació i evitar el risc de 
sifonament. Tenint en compte que la solera de l’estació es troba a una profunditat d’uns 
40 metres aquesta solució constructiva implica construir entre 15 i 20 metres de pantalla 
des de la solera fins arribar a les bretxes amb matriu argilosa.  
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Figura 5: Tall de l’estació de Foneria sobreposat a la geologia descrita en projecte on es pot apreciar la 
llargària que està previst que tinguin les pantalles (Geotec-262 SL, 2004) 
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Figura 6: Secció de l’estació de Foneria (ITRAESA, TEC 4,2002) 
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1.4.- Motivació i Objectius de l’estudi 
 
La gran profunditat de les estacions tipus Línia 9 comporta una sèrie de problemes 
constructius. En roques dures es poden tenir problemes per realitzar la perforació havent 
de recórrer a l’ús d’explosius amb els problemes que això comporta tant mediambientals 
com de seguretat, aquesta serà la situació que es trobarà en les estacions situades en el 
pla de Barcelona. 
 
Les estacions que es trobin en materials tipus sols presentaran problemes diametralment 
oposats al de les excavades en roca, principalment, per la falta d’estabilitat de 
l’excavació. Això obligarà a emprar pantalles que permetin sostenir la excavació sense 
posar en perills les estructures pròximes que hi pugui haver.  
 
En tots dos casos poden haver problemes amb el nivell freàtic. Donada la gran 
profunditat d’algunes estacions quasi bé tota la perforació es fa en terrenys saturat, 
donant lloc a entrades de cabals important durant la construcció i la explotació de la 
estació. Aquest factor pot ser més important en sols que en roques, encara que en medis 
fracturats es podrien arribar a assolir cabals d’entrada a les estacions importants. Tot i 
això, la major competència dels materials no hauria de plantejar majors interrogants que 
els de com drenar i impermeabilitzar la excavació. En canvi en sols a part d’aquest 
problema és pot produir el fenomen del sifonament, fenomen d’inestabilitat hidràulica 
que es pot donar en sorres i llims quan les tensions efectives s’anul·len, es a dir quan la 
pressió de l’aigua s’iguala a les tensions totals, donant lloc a una pèrdua de consistència 
del sol. 
 
Per evitar que es produeixi el sifonament és pot actuar, entre d’altres, de les següents 
maneres: 
 

• Realitzar unes pantalles prou llargues de manera que les pèrdues de carrega que 
produeixin siguin suficientment grans com per reduir les pressió d’aigua per sota 
de les tensions efectives. (Figura 7) 

 
Figura 7: Xarxa de flux al voltant d’una pantalla impermeable (Custodio i Llamas, 1983) 

 
• Realitzar un drenatge mitjançant bombaments per rebaixar els nivells 

piezomètrics fins reduir suficientment les pressions d’aigua. Aquesta mesura 
només caldria durant la fase de construcció, un cop finalitzada la solera de 
l’estació i impermeabilitzant degudament es podria deixar de bombejar. 
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• Allargar les pantalles fins arribar a algun nivell prou impermeable per produir un 
gradient hidràulic suficient per reduir les pressions d’aigua. 

 
La primera solució pot ser inviable simplement per motius econòmics. Allargar més del 
necessari estructuralment les pantalles pot tenir costos molt elevats i poden ser 
inassumibles si aquestes ja tenen una longitud molt important com és el cas de l’L9. 
 
La segona opció pot tenir efectes indesitjats sobre les estructures que hi pugui haver al 
voltant de l’estació, així com, conseqüències mediambientals importants. El 
rebaixament del nivell piezomètric pot donar lloc a fenòmens de subsidència que pot 
produir assentaments en els edificis propers. A més si ens trobéssim en zones properes a 
la costa podríem arribar a provocar intrusió marina, salinitzant els aqüífers 
irremediablement. A més a més d’aquests inconvenients de consideració general, en el 
cas de la Línia 9, en les estacions situades a la Zona Franca, els rebaixaments del nivell 
freàtic haurien de ser molt importants, per la gran profunditat de les estacions, donant 
lloc a cabals d’extracció massa grans degut a l’alta permeabilitat dels materials trobats. 
 
L’última opció serà només d’aplicació en aquelles zones on la geologia ho permeti, es a 
dir allà on puguem trobar un nivell suficientment impermeable. Per la geologia singular 
de foneria serà d’aplicació aquesta darrera opció. Perquè sigui aplicable amb tota 
seguretat serà necessari un estudi hidrogeològic en detall. per determinar si aquesta 
opció es viable, acompanyat dels assaigs de bombament o d’injecció necessaris per 
determinar si efectivament aquests nivells tenen la permeabilitat desitjada. 
 
L’objectiu d’aquest treball es l’estudi en detall de la hidrogeologia de la zona on ha de 
situar-se la futura estació de Foneria de la Línia 9 del metro de Barcelona, per detectar 
possibles nivells on clavar les pantalles de l’estació. L’alternativa actual suposa allargar 
les pantalles fins a més de 55 m de profunditat, fins a les bretxes amb matriu argilosa, 
materials impermeables i de gran potència. Si es pot trobar algun altre nivell 
suficientment impermeable, es podria trobar una alternativa al projecte actual de 
l’estació que implicaria estalviar més de 10 metres de pantalles per sota de la solera de 
l’estació. Un cop determinats els possibles nivells poc permeables, mitjançant diversos 
assaigs, es pretendrà quantificar la permeabilitat d’aquest nivells per finalment 
concloure si les possibles alternatives són viables o no. 
 
 

  
 




