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CAPÍTOL 1 

 

INTRODUCCIÓ 

 
 
La present tesina “La línia L9, una solució innovadora per a resoldre una necessitat 
social” te per objecte explicar l’actuació estrella del Pla Director d’Infraestructures. No 
només es tracta de descriure el projecte, sinó també s’intenta aprofundir en la 
idoneïtat d’algunes decisions adoptades. En altres paraules, la intenció és analitzar la 
seva funcionalitat davant les necessitats dels potencials usuaris. 
 
Les feines a realitzar es poden dividir en dues parts. La primera es limita a descriure 
els trets principals d’una xarxa d’explotació metropolitana subterrània poc 
convencional, caracteritzada per presentar un alt grau d’automatització i tenir vocació 
prioritària d’oferir altes cotes de qualitat a l’usuari. 
 
A la segona part es tracta de valorar la idoneïtat de les decisions que han contribuït a 
confeccionar una xarxa notablement diferent a les que s’han projectat fins ara a la 
ciutat Comtal, e inclús a tota Europa.   
 
Per a assolir aquest fi es desenvoluparà una doble metodologia. En primer lloc, un 
estudi quantitatiu basat en el programa Matlab, un software on s’introdueixin dades 
tant de l’oferta (intervals de temps de pas de les combinacions, nombre d’ascensors a 
les estacions… ) com de la demanda (entrades i sortides a les estacions… ), i s’obtinguin 
resultats respecte la qualitat del servei que s’oferirà (temps mig d’espera per agafar els 
ascensors, aglomeracions als passadissos, capacitat d’evacuació… ). En segon terme, 
aquests resultats es complementaran amb una anàlisi qualitativa basada en l’opinió 
d’experts i responsables de l’obra.    
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A partir d’aquest anàlisi s’obtindran conclusions que permetran valorar la eficàcia 
d’alguns aspectes fonamentals de la xarxa (definició del traçat, capacitat de transport, 
evacuació d’estacions en situacions d’emergència… ) segons criteris racionals. 
 
Per últim, m’agradaria citar a totes les persones que m’han ajudat a arribar fins aquí, 
però per no extendre’m massa em limitaré a agrair el seu ajut a les persones que han 
intervingut directament en la present tesina. Aquestes persones són Míriam Villares, 
professora de la UPC i tutora del present treball, Francesc Calvet, cap del servei de 
planificació de l’ATM; César Trapote, tècnic del Centre d’Innovació del Transport; 
Cristina Recuero, tècnica de la oficina tècnica de GISA; Antoni García i Xavier 
Delgado, tècnics de GISA de la gerència de la L9; Jordi Jubany, responsable de 
geologia i obres subterrànies del DPTOP; Laura Ramoneda, tècnica del departament de 
geologia i obres subterrànies del DPTOP; i Emilio Hernando, que és qui m’ha ajudat en 
temes de redacció i presentació. Tots vosaltres m’heu assessorat, donat idees, expresat 
opinions, corregit errors, ressolt dubtes i proporcionat informació de forma 
completament desinteressada. Sempre recordaré el vostre ajut.  


