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 L’objecte d’aquest estudi ha estat el de dissenyar una nova via de 

comunicació per enllaçar els carrers de l’Alcalde Armengou i Pirineu del terme 

municipal de Manresa. 

 

 La necessitat de realitzar aquest enllaç ve donada pel gran problema de 

la mobilitat que existeix avui dia en la majoria de les grans ciutats, ocasionat pel 

gran creixement urbanístic, així com l’augment considerable del parc 

automobilístic.  

 

Amb la construcció d’aquesta via s’aconseguirà descongestionar el 

trànsit del carrer Barcelona, que actualment absorbeix tota la mobilitat provinent 

de la barriada Mion – Puigberenguer i de l’Avinguda de les Bases de Manresa 

que es volen dirigir cap al centre de Manresa.  

 

 Am la construcció d’aquest túnel permetrà als residents de la barriada 

Mion – Puigberenguer accedir al centre de Manresa a través del carrer de 

l’Alcalde Armengou. 

 

 Donada la orografia del terreny s’ha escollit la solució de realitzar l’enllaç 

mitjançant un túnel, ja que qualsevol altre és pràcticament inviable, atès que 

està ubicat dintre del municipi. 

 



 Aquest túnel s’ha anomenat “Puigberenguer”, donat que es troba situat a 

la zona del Puig Berenguer, ubicat a la part Nord – Oest del municipi. 

 

 El seu traçat, amb una direcció sensiblement Sud – Nord Oest, té el seu 

origen a la boca Sud, ubicada al final del carrer de l’Alcalde Armengou. La boca 

Nord – Oest està ubicada al final del carrer Pirineu. La seva longitud és de 

234,251 m, és tot amb alineació recta, amb una rasant del 0,18 % en rampa. 

 

 Per realitzar el disseny del túnel, i a fi i efecte, de poder connectar les 

dues boques, s’ha realitzat un aixecament topogràfic que ha permès calcular 

les coordenades rectangulars U.T.M, així com les cotes de les mateixes. 

 

 Per l’aixecament topogràfic s’ha utilitzat el mètode planimètric d’itinerari. 

Aquest ha consistit en realitzar una poligonal tancada amb un total de catorze 

estacions. 

 

 Els treballs de camp han consistit en mesurar els angles i les distàncies 

que formen la poligonal. Tot l’aixecament topogràfic s’ha recolzat en les 

coordenades i altitud del vèrtex geodèsic “VG”. 

 

 Els treballs de gabinet han consistit en calcular els azimuts, orientacions 

o rumbs dels diferents eixos, i les coordenades cartesianes de tots els punts de 

la poligonal. 

 

 S’ha fet un estudi d’errors reals per tal de poder-los comparar amb els 

errors màxims admissibles. El resultat del mateix ha permès donar per bo tots 

els treballs de camp realitzats. 

 

 L’estudi geològic realitzat ha permès determinar la classe de terreny que 

s’haurà de perforar. La naturalesa d’aquest, està formada per una capa 

superficial de graves fortament cimentades que pertanyen a l’edat del 

quaternari. Els altres materials que s’hi troben, i que afecten directament en la 

perforació del túnel, són alternança de gresos i lutites carbonatades, amb unes 

potències entre vint i trenta centímetres. 



 Aquest terreny classificat dintre dels bons, per ser excavat sense tenir 

massa problemes en quan al sosteniment, ha permès projectar la secció 

transversal del túnel en forma semicircular, és a dir, una volta recolzada sobre 

murs laterals. 

 

 El dimensionament de la secció transversal del túnel ve donat en funció 

de quatre paràmetres: 

 

 Classe de terreny a perforar 

 

D’acord amb el tipus de terreny a perforar s’ha determinat que el gruix de 

revestiment més sosteniment sigui de 70 cm. 

 

 Tipus de via de comunicació 

 

Donat que es tracta d’un túnel urbà, el tipus de via de comunicació serà 

calçada única amb dos carrils, un per a cada sentit, de la circulació, sense 

separació física. 

 

 Plataforma de la galeria de circulació 

 

Per determinar l’amplada de la galeria de circulació s’ha tingut en 

compte l’amplada actual dels enllaços del túnel amb els carrers de l’Alcalde 

Armengou i Pirineu, a fi i efecte, de no realitzar un excessiu dimensionament 

innecessari. Tot i així s’ha previst, a efectes de possibles incidències que es 

poguessin produir a l’interior del túnel, que l’amplada permeti el pas simultani, a 

velocitat reduïda, d’un vehicle pesat i un altre de lleuger, al costat d’un segon 

vehicle lleuger parat al voral. 

 

 Altura lliure 

 

L’altura lliure dissenyada és de 5,10 m en el punt més baix de la zona de 

circulació. Aquesta alçada compleix la Reglamentació vigent sobre aquesta 

matèria. 



 En funció dels paràmetres exposats les dimensions del túnel són les 

següents: 

 

 Longitud   : 234.251 m. 

 Amplada màxima  

d’excavació   : 11,90 m. 

 Alçada màxima  

d’excavació   : 9,75 m. 

 Amplada màxima lliure : 10,50 m. 

 Alçada màxima lliure : 6,95 m. 

 Amplada plataforma  

total    : 10 m (2 carrils + 2 vorals + 2 voreres) 

 Amplada carril   : 3,50 m. 

 Amplada voral  : 0,50 m. 

 Amplada vorera  : 1 m. 

 Altura lliure (punt més  

baix zona circulació) : 5,10 m. 

 Secció total d’excavació : 94,55 m2 

 Secció total lliure  : 60,71 m2 

 

Pel drenatge s’ha previst la construcció d’un col·lector principal per l’eix 

del túnel. Aquest recollirà les aigües provinents dels embornals situats a cada 

voral de la calçada. 

 

 D’acord amb les característiques del terreny i la superfície de la secció a 

perforar, el mètode a utilitzar en l’excavació del túnel serà el denominat “Belga”. 

Es realitza per mitjans mecànics i consisteix en executar ràpidament la volta, 

quedant d’aquesta manera, la obra protegida per sobre. A continuació, es 

realitza l’excavació de la part inferior del túnel o destrossa i l’execució dels 

murs per acabar finalment amb la solera. 

 

 El túnel estarà equipat amb il·luminació artificial. Les lluminàries es 

col·locaran als angles superiors de les parets i el nivell d’il·luminació fixat per a 

l’interior del túnel serà de 60 lux. 



 Donat que la longitud del túnel dissenyat es pot considerar que és curta i 

tenint en compte que el trànsit de vehicles pesants és pràcticament nul, s’ha 

determinat que la ventilació sigui natural. 

 

 S’adjunta en aquest estudi un Plec de Condicions que estableix les 

condicions mínimes que han de satisfer els materials utilitzats en l’execució del 

present projecte, així com proves i assaigs a que han de sotmetre’s, i les 

condicions en què s’haurà de realitzar l’execució de les obres. 

 

 Finalment, s’ha confeccionat un pressupost orientatiu, a fi de poder 

avaluar la viabilitat econòmica de la obra.  
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