
ANNEX A 
 
Entrevista a Jordi Jubany, responsable de geologia i obres subterrànies del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP). 
 
El traçat de la línia L9 travessarà Barcelona pel seu costat muntanya, de tal forma 
que trencarà amb la radialitat de la xarxa de metro. Segons els estudis de 
demanda, d’aquesta manera s’aconseguirà que el metro arribi a molta més gent. 
Com és va prendre la decisió? Quins aspectes van primar en la decisió?  
Abans del 2000 Santa Coloma, Badalona, Bon Pastor, Zona Franca, Port i Aeroport 
demanaven millors infraestructures de transport. Fins aleshores s’havia optat sempre per 
petites prolongacions de les línies existents. Però aquesta política impedeix fer grans 
inversions, no es pot comprar una màquina que val 4000 milions per fer un tram de 
2000 milions. Per aquest motiu es va decidir fer la línia 9. Es va decidir que el traçat 
discorregués pel costat muntanya perquè és la zona pitjor servida de Barcelona. A tot 
això va afegir-se un factor polític,  Madrid estava fent grans inversions. 
 
Per a fer possible aquest projecte ha estat imprescindible un traçat a molta 
profunditat. La profunditat suposa un handicap per molts motius: econòmics, 
dificultats per conèixer la geologia, dificultats constructives, problemes 
d’evacuació davant un incident…  Quins van ser els aspectes què més van 
preocupar? 
La profunditat ve marcada per dos raons. S’ha de passar per sota de les línies de metro 
existents i el pendent màxim amb que pot circular el metro és del 4 %. Aquest pendent 
no permet salvar desnivells com els del turó de la Rovira o la muntanya de Singuerlín. 
 
Un invent innovador ha estat la secció amb tuneladora de 12 metres de diàmetre, 
la qual permet integrar les andanes dins el túnel,  fer estacions mitjançant un pou 
secant al túnel, evitar l’ús d’explosius... 
 
En quedar integrades les andanes dins la secció del túnel, la construcció de les 
estacions es pot limitar a l’excavació d’un pou secant al túnel. És aquesta l’única 
manera de fer estacions profundes en sòls i amb presència d’aigua important? 
Alhora es tracta d’una solució amb molt poca afectació de terreny en superfície. 
Quins avantatges suposa aquesta circumstància? 
En sorres sí serien possibles altres solucions, però seria complicat. En roca dura ens 
evitem la utilització d’explosius, que sempre suposen un risc.  
 
La disposició de les vies en dos nivells diferents permet, allà on no hi ha 
comunicació entre el nivell inferior i superior, garantir l’estanquitat entre els dos 
semitúnels i, en conseqüència, poder considerar cadascun dels nivells com a galeria 
d’evacuació de l’altre. Ha estat clau aquesta disposició per poder garantir la 
seguretat dels usuaris davant una emergència? 
Es va optar per aquesta solució pensant només en els aspectes constructius. Després és 
va estudiar la seguretat.  
 
Als medis de comunicació, gairebé, no s’han fet ressó de crítiques per part dels 
veïns afectats*. Quina ha estat la clau per fer un projecte tan important amb el vist 
i plau de gairebé tota la població afectada? 



La gent es dóna compte del que suposa una estació al costat de casa seva, estan millor 
comunicats, el seu pis es revaloritza, etc. Altra cosa seria si fessin el túnel i no els 
construïssin cap estació al costat…  
 
Malgrat tot, si que varen haver algunes queixes, com la dels usuaris del Campus 
Nord de la UPC, que demanaven una estació de metro a la universitat**. Com es 
va prendre la decisió? Quins motius van portar a prendre la decisió de canviar el 
traçat en contra del que aconsellaven els resultats de l’estudi de demanda? Va 
pressionar El Corte Inglés per a que no es canviés aquest traçat? Va ser una 
decisió difícil de prendre?  
El Corte Inglés no va pressionar res. La decisió es va prendre fonamentalment per un 
motiu geològic. La tuneladora ve de roques dures i el subsòl de El Corte Inglés està 
constituït per pissarres. Per no canviar de terreny era preferible que la tuneladora no 
arribés tan avall. De fet, geològicament hagués estat encara millor l’Alternativa 1 que la 
solució adoptada. Es va arribar a una solució intermèdia. 
 
La línia L9 donarà servei a diversos barris que actualment no disposen de metro, 
com Singuerlín, Llefià, Santa Rosa, Bon Pastor, Can Peixauet, Pg. de la Zona 
Franca, Zona Franca i El Prat (aeroport). Hi ha unanimitat en l’opinió de que 
aquests barris necessitaven una solució a la seva mobilitat que no es limités a les 
línies d’autobús. Però hi ha alguns experts que afirmen que no és necessària una 
infraestructura tan potent (i tan cara) i que potser amb tramvies es podria donar 
una resposta adequada. És va plantejar en algun moment l’alternativa del tramvia 
per als trams més perifèrics? Hi havia espai a Santa Coloma per a una línia 
ferroviària en superfície? 
L’urbanisme d’aquest barris no permet construir tramvies. A Santa Coloma i Badalona 
no hi han vials amples i rectes. 
 
Per què han començat fent el  tram Sagrera-Can Zam/Gorg i no el Torrassa-
Sagrera, que és el que, previsiblement, serà més demandat? No suposarà una 
càrrega extra per a les línies L1 i L5, que ja van bastant saturades? 
Varem començar per aquest tram perquè a Santa Coloma i Badalona teníem terrenys per 
a introduir la tuneladora. S’ha de fer un pou i a Sagrera i Torrassa no en teníem prou 
espai. 
 
A finals del 2005 es van fer algunes modificacions respecte del projecte inicial. 
Probablement la més important va ser la connexió del tram final de la línia 9 amb 
la futura prolongació de la línia 2, que compartiran traçat a l'aeroport des de 
l'estació de Fira 2, amb l'objectiu d'enllaçar el Prat amb el centre de la ciutat de 
manera més directa. Era necessari connectar l’aeroport amb la xarxa de metro? 
Pot afectar la qualitat del servei fer compartir la mateixa infraestructura a dues 
línies de metro diferents? Què n’opina? Què li diria als que diuen que això pot 
afectar a les freqüències de pas del tram central de la línia L2?  
L’única incidència que pot tenir és la freqüència, però el nou sistema de trens 
automàtics permetrà tenir freqüències molt més altes de les que hem tingut fins ara. 
 
El nivell de qualitat ha de ser suficientment alt per  a competir amb altres modes 
de transport, en especial amb el vehicle privat. La qualitat del servei és expressable 
mitjançant la velocitat, regularitat, freqüència i comoditat del mitjà de transport. 
A quin d’aquests aspectes se li ha concedit major importància? Quin creu què en 



serà el més difícil d’aconseguir? L’alt grau d’automatització serà la clau per 
aconseguir aquests objectius? Definir 3 línies de servei ha estat important per 
oferir un servei amb aquestes qualitats sense que es dispari el cost de 
manteniment? 
Les quatre qualitats van lligades. Si hi ha més freqüència i haurà més capacitat i 
comoditat. Si, els trens automàtics permeten millorar la freqüència i la regularitat. 
 
La connexió entre el vestíbul i les andanes està prevista mitjançant ascensors de 
gran capacitat. És el mitjà més ràpid per transportar els usuaris del vestíbul a les 
andanes, i a l’inrevés, a les estacions més profundes, ja que és mouen a una 
velocitat en vertical de 2 m/s. No obstant, mai podran arribar a oferir tanta 
capacitat com les escales mecàniques. Conseqüentment,  podrien produir-se petites 
aglomeracions, en hores punta, en esperar als ascensors a algunes de les estacions 
més concorregudes?***. 
 
No es preveuen grans aglomeracions. Els vestíbuls són espaiosos. 
 
La capacitat d’evacuació en condicions d’emergència requereix una menció 
especial. La considerable fondària del traçat en general i, en conseqüència, de la 
majoria de les estacions, i l’existència d’un únic accés en pou a la major part de les 
estacions són les principals adversitats a solucionar. Tècnicament semblen ben 
resoltes mitjançant totes les mesures que s’han aplicat, però la reacció dels usuaris 
pot no ser completament previsible. 
Temeu que, davant una situació d’emergència, la gran profunditat per la que 
transcorre el traçat afecti psicològicament en els usuaris, produint-se situacions de 
pànic? Podrien arribar a generar més perill que el propi incident o es tracta d’una 
circumstància en la que la gent no hi tindrà temps a pensar? 
El metro s’ha cremat molt poques vegades. Gairebé tots els materials que s’utilitzen són 
ignífugs. Fins ara només s’han donat petits incendis que han produït fum. El pànic, en 
principi, serà igual que ara. La gent està per sota del terra i no pensa en la fondària. De 
totes maneres s’ha treballat en la decoració de les estacions. 
 
 
* El senyor Jordi Jubany també és un expert en tractar amb els veïns afectats per les 
obres. No és un portaveu oficial però els seus companys li demanen que hi vagi ell 
perquè s’explica millor. A continuació he seleccionat un extracte d’una entrevista 
publicada a Peteopé, el butlletí d’informació interna del Departament de Política 
Territorial d’Obres Públiques, entitat de la qual és el responsable de geologia i obres 
subterrànies.  
N’has viscut de tots colors, suposo. 
Sí, he viscut moments dolents. Parlar amb els veïns requereix posar-se al seu lloc 
perquè no saben de temes tècnics i el que per nosaltres és una tonteria, per ells és molt 
important. Si això no ho saps veure, caus en un error greu. Per exemple, una fissura en 
un edifici quan estàs fent un túnel de 12 metres de diàmetre és una cosa menor, el 
problema d’anar i pintar després, però el que viu allà, si a sobre no sap que la fissura 
no té cap importància i té por perquè s’ha creat una situació d’intranquil·litat, ho has 
d’explicar. En general, s’ha de reconèixer que la gent, les associacions de veïns, quan 
els ho expliques, col·laboren i responen bé. 
El Carmel va marcar un punt d’inflexió? 



Ja es tractava amb les associacions de veïns però des del Carmel més. Ara se’ls explica 
els sistemes constructius. Hem de tenir clar que va ser un accident mecànic, no de gent. 
No va haver-hi cap mort ni cap ferit. El que passa és que ara ens hem de tornar a 
guanyar la confiança. Abans quan desconfiaven els dèiem que des dels anys 20 s’havien 
fet túnels i no havia passat res; ara ja no. Hem d’explicar les noves tècniques que es fan 
servir, els controls que fem... 
 
 
** A l’estudi de demanda que es va fer a l’any 2000, s’estudiaven dues alternatives. 
Ambdues eren gairebé iguals al llarg de tot el recorregut excepte en els trams 
compresos entre el Nou Camp i l’Estació de Sarrià. L’alternativa 1 estava definida per 
les estacions de Manel Girona, Nexus (al Campus Nord) i Zona Universitària, on 
connecta amb la línia L3. Per la seva banda, l’alternativa 2 transcorria per Prat de la 
Riba i Maria Cristina, que també pertany a la línia L3. 
Tot i que l’alternativa 2 era la que disposava d’una major demanda, al final es va 
arribar a una solució intermèdia que sí passava per davant de la universitat. 
 
*** No en va, la línia 9 del metro tindrà un sistema de càmeres de vigilància 
intel·ligent que seran capaces de detectar de forma autònoma si hi ha aglomeracions a 
les andanes o als passadissos o l’abandonament d’objectes. Cada aparell podrà 
detectar els moviments, analitzar les imatges i enviar la descripció de l’escena al centre 
de control. A més, quan calgui, les càmeres permetran posar en alerta de situacions 
arriscades, com ara aglomeracions o el pas de persones en direcció contrària a 
l’esperada. 
 
 
 


