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Pròleg 

Els túnels són una solució imprescindible, i en molts casos única, per resoldre 
el pas de les xarxes de comunicació. Catalunya i Espanya són testimoni d’una 
bona quantitat de projectes d’aquest tipus, tot i la polèmica i la resposta social 
que generen actualment a causa dels recents problemes esdevinguts. 
L’execució d’un projecte de túnels és especialment complexa, i n’hi ha que 
encara ho són més per les característiques particulars del territori que 
travessen en la seva construcció, ja sigui per la geomorfologia del terreny, per 
la densitat, la tipologia i la singularitat de les edificacions, o fins i tot, per 
l’existència d’altres túnels propers. 

En el marc d’aquesta controvèrsia el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Catalunya organitzà la jornada monogràfica “Túnels en zones urbanes 
densament poblades. Experiències internacionals” amb l’objectiu de donar a 
conèixer les experiències europees més recents en túnels urbans construïts en 
àrees especialment complexes. Aquestes jornades comptaren amb la  
presència de prestigiosos tècnics i responsables de projecte i execució de 
túnels ferroviaris a les ciutats de Londres, Colònia, Zuric, Amsterdam, Lió, 
Marsella i Bolonya. Aquests experts exposaren, de forma rigorosa i divulgativa, 
les seves experiències i com han superat els reptes plantejats, així com els 
mitjans tècnics, els materials emprats i les mesures de seguretat preses per tal 
de garantir la correcta execució dels projectes que s’exposaren. 

La controvèrsia aixecada posa d’actualitat la temàtica d’aquesta tesina, ja que,  
l’auscultació com a sistema bàsic de seguiment de les obres resulta ser un 
paràmetre bàsic per a la seguretat d’aquestes. 

Aquesta tesina parteix d’una experiència pròpia a la UASPO de les obres de 
desdoblament de la C-16, Eix del Llobregat, entre Puig-reig i Berga. Aquesta 
obra excepcional inclou en el seu traçat l’execució de dos túnels paral·lels 
d’aproximadament un quilòmetre de llargada. El propi interès en la auscultació 
em portà a treballar en el seguiment d’aquests túnels. Per tal de poder realitzar-
lo fou necessari un treball d’especialització més enllà de la formació de la 
carrera. L’experiència dels professionals amb els que conjuntament s’ha dut a 
terme la tasca ha estat clau per aquesta formació. D’altra banda també han 
estat importants les fonts trobades a internet on les empreses especialitzades 
mostren els darrers avenços aconseguits en la matèria. 

És a partir d’aquesta formació aconseguida que es planteja aquesta tesina, 
com un treball de síntesi i anàlisi critica de l’auscultació de túnels en roca 
basada en una experiència real.  




