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L’ARRIBADA DE LA L5 DEL METRO AL BARRI DEL CARMEL: ANÀLISI DELS IMPACTES DE LA 

CRISI DE L' ESFONDRAMENT I LES SOLUCIONS ADOPTADES 

Autor: Marc Perellón Serradilla 

Tutor: Míriam Villares Junyent 

RESUM: 

Els barris forjats gràcies a la immigració interior dels anys cinquanta i seixanta, com el 

Carmel, tenen consciència de la seva identitat popular, mestissa i perifèrica i alhora que la 

reivindiquen, volen deixar de ser perifèria i aspiren a complir el gran somni de la normalitat. 

L’arribada del metro no ho és tot al Carmel, és un barri que encara té algunes mancances, no 

solament en el camp d l’ urbanisme o les infraestructures, sinó també en el de l’estructuració 

social, però es manifesta especialment orgullós de la seva identitat i de la seva dignitat.  

En aquest treball faré una recerca d’un curt però intens període de temps, entre 2005-

2012, en el que el barri ha viscut de manera accelerada processos de canvi. Els veïns varen 

lluitar durant moltes dècades per fer realitat el metro del Carmel. Podem dir, per tant, que hi 

ha hagut, un abans i un després de l’esvoranc produït a causa de les obres del metro el mes de 

gener de 2005. Aquells fets dolorosos, per a veïns i comerciants del barri, que ara ja es poden 

valorar de manera més desapassionada, han comportat moltes transformacions en la vida 

quotidiana del barri, però segurament en la mentalitat de les persones i han ofert l’oportunitat 

de reflexionar la complexitat de les decisions polítiques i tècniques.  

En aquest context,  sembla obligat valorar l’acte de justícia que suposa l’esforç que les 

administracions públiques van dur a terme, a conseqüència dels fets del Carmel en l’àmbit de 

l’atenció a les persones, l’espai públic, l’habitatge i els equipaments, i que es va iniciar des del 

mateix moment que es produí l’ensorrament. Es pot dir que el programa de millores urbanes 

acordat per al Carmel es proporcional al esforç  dels ciutadans del barri al llarg del anys.  

La metodologia que s’ha seguit en la present treball per tal d’assolir els coneixements 

necessaris per l’estudi d’impacte social, ha estat analitzar els efectes produïts en dos 

moments, abans i després de l’obra i sobretot de l’explotació amb l’arribada del metro, el 

mètode ha comportat fer entrevistes a diferents actors com, veïns i comerciants afectats, i 

tanmateix, una recerca bibliogràfica i dels mitjans de comunicació  sobre els articles i l’opinió 

expressada.  A més s’han contrastat aquestes dades amb la documentació  tècnica de l’obra i 

les estadístiques del Transport Metropolità de Barcelona.   

Finalment, un cop s’han obtingut els resultats a partir d’aquesta anàlisi s’han extret 

conclusions, així hem valorat aspectes positius i negatius i hem posat una especial atenció en 

contrapesar-los i entendre com l’acció del temps ha suavitzat les posicions més irades, en 

definitiva ha donat relleu i justícia al significatiu pas de l’arribada del metro  al barri del Carmel. 
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LA LLEGADA DE LA L5 DEL METRO EN EL BARRIO DEL CARMEL: ANÁLISIS DE LOS 

IMPACTOS DE LA CRISIS DEL DERRUMBE Y LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

Autor: Marc Perellón Serradilla 

Tutor: Míriam Villares Junyent 

Los barrios forjados gracias a la inmigración interior de los años cincuenta y sesenta, 

como el Carmelo, tienen conciencia de su identidad popular, mestiza y periférica ya la vez que 

la reivindican, quieren dejar de ser periferia y aspiran a cumplir el gran sueño de la 

normalidad. La llegada del metro no lo es todo en el Carmel, es un barrio que todavía tiene 

algunas carencias, no sólo en el campo de el urbanismo o las infraestructuras, sino también en 

el de la estructuración social, pero se manifiesta especialmente orgulloso de su identidad y de 

su dignidad. 

En este trabajo haré una búsqueda de un corto pero intenso periodo de tiempo, entre 

2005-2012, en el que el barrio ha vivido de manera acelerada procesos de cambio. Los vecinos 

lucharon durante muchas décadas para hacer realidad el metro del Carmel. Podemos decir, 

por tanto, que ha habido, un antes y un después del socavón producido a causa de las obras 

del metro en el mes de enero de 2005. Aquellos hechos dolorosos, para vecinos y 

comerciantes del barrio, que ahora ya se pueden valorar de manera más desapasionada, han 

comportado muchas transformaciones en la vida cotidiana del barrio, pero seguramente en la 

mentalidad de las personas y han ofrecido la oportunidad de reflexionar la complejidad de las 

decisiones políticas y técnicas. 

En este contexto, parece obligado valorar el acto de justicia que supone el esfuerzo 

que las administraciones públicas llevaron a cabo, a consecuencia de los hechos del Carmel en 

el ámbito de la atención a las personas, el espacio público, vivienda y los equipamientos, y que 

se inició desde el mismo momento que se produjo el derrumbe. Se puede decir que el 

programa de mejoras urbanas acordado para el Carmelo es proporcional al esfuerzo de los 

ciudadanos del barrio a lo largo de los años. 

La metodología que se ha seguido en la presente trabajo para alcanzar los 

conocimientos necesarios para el estudio de impacto social, ha sido analizar los efectos 

producidos en dos momentos, antes y después de la obra y sobre todo del explotación con la 

llegada del metro, el método ha supuesto hacer entrevistas a diferentes actores como, vecinos 

y comerciantes afectados, y sin embargo, una búsqueda bibliográfica y de los medios de 

comunicación sobre los artículos y la opinión expresada. Además se han contrastado estos 

datos con la documentación técnica de la obra y las estadísticas del Transporte Metropolitano 

de Barcelona. 

Finalmente, una vez se han obtenido los resultados a partir de este análisis se han 

extraído conclusiones, así hemos valorado aspectos positivos y negativos y hemos puesto una 

especial atención en contrapesar los mismos y entender cómo la acción del tiempo ha 

suavizado las posiciones más airadas, en definitiva ha dado relieve y justicia al significativo 

paso de la llegada del metro al barrio del Carmel. 
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THE ARRIVAL OF THE METRO L5 IN THE NEIGHBORHOOD OF CARMEL: ANALYSIS OF 

THE IMPACT OF THE CRISIS AND THE COLLAPSE SOLUTIONS ADOPTED 

 

Author: Marc Perellón Serradilla 

 

Tutor: Miriam Villares Junyent 

 

ABSTRACT: 

The neighborhoods wrought by internal immigration of the fifties and sixties, like 

Carmel, conscious of their identity popular, and peripheral mixed and while the claim, want to 

stop being peripheral and aspire to realize the dream of normal. The arrival of the metro is not 

everything in Carmel, is a neighborhood that still has some shortcomings, not only in the field 

of urban planning and infrastructure, but also in the social structure, but appears particularly 

proud of their identity and dignity. 

In this paper I will search for a short but intense period of time, between 2005-2012, in 

which the district has experienced an accelerated process of change. The neighbors fought for 

decades to realize the meter of Carmel. We can therefore say that there has been a before and 

after the tunnel occurred due to underground works in January 2005. Those painful events to 

residents and businesses in the neighborhood, which now can be assessed more dispassionate, 

have performed many transformations in everyday life in the neighborhood, but surely in the 

minds of people and offered the opportunity to reflect the complexity policy decisions and 

techniques. 

In this context, it must evaluate the act of justice which is the government effort that 

took place as a result of the events of Carmel in the field of care for people, public space, 

housing and equipment, and which began from the moment that the collapse occurred. You 

could say that the urban improvement program agreed for Carmel is proportional to the effort 

of the citizens of the neighborhood over the years. 

The methodology followed in this work to achieve the necessary skills for social impact 

study has been to analyze the effects on two occasions, before and after the play and 

especially with the advent of the operating subway, method has involved conducting 

interviews with various actors, residents and businesses affected, however, a literature search 

and the media about the articles and the views expressed. Furthermore, these data have been 

compared with the technical documentation of the work and the Metropolitan Transportation 

statistics Barcelona. 

Finally, once the results have been obtained from this analysis conclusions are drawn, 

and we evaluated the positive and negative and we have paid special attention to 

counterbalance them and understand how the action of time has softened the angry positions, 

ultimately has given relief and justice to the significant step of the arrival of the metro district 

of Carmel.  
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1. INTRODUCCIÓ 

El present estudi s’emmarca en l’arribada del metro al Carmel; els vells esquemes del 

barri perden una mica de vigència. Tot serà més a prop, també les mentalitats i les 

oportunitats.  

Està clar que el ferrocarril metropolità és un dels elements que més contribueixen a la 

vertebració d’una ciutat moderna. La ciutat metropolitana, que es tant com dir la Barcelona 

real, ve definida en bona mesura per les estaciones del metro, el moviment humà que genera, 

els serveis als quals es pot accedir i les noves oportunitats que sorgeixen de la proximitat.  Fins 

al Juliol de 2010 als habitants del Carmel el metro els hi quedava lluny: l’estació de la Vall 

d’Hebrón de la línia 3 els era de difícil accés, mentre que la línia 5, a Horta, era més viable a 

través del carrer de Dante Alighieri, especialment per a les persones que viuen a la part baixa.     

La reivindicació del metro al Carmel ha estat intermitent des dels anys setanta, si bé és 

veritat que l’especial orografia del barri havia convertit en una mena d’axioma l’afirmació que 

era molt difícil que es pogués arribar a construir una línia de metro que travessés el Carmel. 

Vencent l’escepticisme inicial, a finals dels anys noranta, la idea del metro va prendre una 

força renovada i va convertir-se en una reivindicació assumida pels membres més actius de 

l’Associació de Veïns i altres entitats del barri. Direm de tota manera, que en el Programa 

d’actuació municipal d’Horta -Guinardó per al període 1991-1995, hi figurava la proposta de 

prolongació de la línia 5 des d’Horta fins a la Vall d’Hebrón, passant pel Carmel i la Teixonera. 

Una de les actuacions més destacades de l’Associació de Veïns durant aquest període, va ser 

col·locar r una estació de metro simbòlica al carrer Llobregós, davant del mercat, amb el clàssic 

rombe i el nom de Carmel al seu interior, com una manera de cridar l’atenció de les autoritats. 

La demanda va ser portada a les portes del Consell del Districte i de l’Ajuntament de 

Barcelona, a la plaça Sant Jaume, però tot i això una part important del mateix veïnat l’acollia 

amb recel.  

Un fet determinant, en el llarg camí del metro com a sistema de transport per al 

Carmel, va ser l’inaguració l’any 1999 de l’ampliació del carrer del Llobregós amb la presencia 

de l’alcalde Joan Clos, es va convertir en una bona ocasió per plantejar públicament la 

necessitat del metro. La resposta de l’alcalde Clos, que va assumir la reivindicació, va donar 

carta de naturalesa al metro del Carmel. D’aquesta manera, la gent va començar a creure-s’ho.  
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És cert que els tècnics havien passat de la negativa inicial a dissenyar les estacions de la 

línia 5 més complexes, i algunes d’aquestes, les més profundes de tot l’àrea metropolitana, 

gràcies als avenços de les tècniques d’excavació i de la construcció. 

Les obres d’ampliació de la línia 5 des d’Horta fins a la Vall d’Hebrón, on té 

correspondència amb la línia 3, es van iniciar al 2002. Després de l’accident de 2005, però van 

estar aturades fins a la tardor de 2007. L’estiu de 2010, el metro arribaria al barri, un fet 

històric que incidiria en la vida del barri introduint noves dinàmiques, oportunitats de progrés i 

benestar. S’eliminen així unes barreres invisibles que, des de sempre, havien separat una 

àmplia zona de Barcelona de la resta de la ciutat.  

Això potser és començar la historia pel final. Abans de tot això hi havia la reivindicació 

del metro. I aquest va generar els moments més difícils de la història del Carmel, però també 

una nova oportunitat col·lectiva.     

 

1.1. OBJECTIUS 

El present estudi consta de diverses parts que condueixen la tesina a uns objectius 

concrets. L’objectiu pràctic d’aquesta tesina és analitzar l’impacte social, urbanístic i econòmic 

de l’obra de la L5 del Metro al barri del Carmel, tractant els següents aspectes:  

- En una primera etapa es fa l’estudi d’abans de l’arribada del metro per tal de  

conèixer les aspiracions sobre la futura mobilitat del barri, per una banda de 

veïns de la zona  i per una altra la dels comerciants del Carmel.  

 

- En segon lloc s’estudia la fase d’obres sobretot el moment de la crisi 

ocasionada pel col·lapse del terreny sobre la cua de maniobres, fins 

l’actualitat.  

En el moment del col·lapse l’estudi fet anteriorment ja no és vàlid ja que les 

repercussions del sinistre són determinants i s’ha de refer l’anàlisi previ, les condicions han 

canviat substancialment. Intentant sempre trobar un nexe d’unió dels dos estudis. Al llarg del 

treball mostraré tant els avantatges com els inconvenients que hi pot tenir l’arribada del metro 

per els diferents actors que trobem al barri.  
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En definitiva es tracta de fer una revisió de la planificació i inversió implementada i 

tanmateix de copsar l’estat d’opinió d’agents i veïns en les solucions adoptades en la gestió de 

la crisis, per a cobrir les deficiències del barri. Finalment, es tracta de fer una valoració dels 

canvis socioeconòmics i urbanístics que s’han produït. 

 

1.2. METODOLOGIA 

La metodologia utilitzada per a dur a terme els objectius proposats ha seguit unes 

pautes comunes pel que fa un estudi d’impacte social d’una obra pública. Que consisteixen en 

una primera part d’anàlisi estàtica: 

- Recollida d'informació: documentació bàsica, cartogràfica i urbanística a 

l'Ajuntament del Carmel i altres institucions.   

- Anàlisi dels plans i projectes.  

I una segona part d’anàlisi dinàmica am:b la recerca de l’opinió de fonts directes: 

- Assessorament i entrevistes als agents claus i els sectors afectats.  

 

Recollida d'informació documentació bàsica, cartogràfica i urbanística.  

Com és d’esperar, el primer pas per a qualsevol estudi d’impacte social, és determinar 

l’àmbit d’estudi, en el aquest cas és el barri del Carmel, així doncs trobem tota mena 

d’informació , documentació bàsica, cartogràfica i urbanística a la seu de l’Ajuntament del 

barri.  

Anàlisi dels plans i projectes.  

Després de haver situat el conflicte passem a informar-nos tècnicament, fent una 

recerca de plànols del projecte aportats en aquest cas per l’Agència de Promoció del Carmel, 

tècnics de l’asseguradora MAPFRE. Aquests actors ens aportaran dades suficients per saber els 

processos constructius de la prolongació de la línia 5 del metro de Barcelona i tot lo relacionat 

tècnicament de l’obra.   
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Assessorament i entrevistes als agents claus i els sectors afectats.  

Per últim, la part més laboriosa ha consistit en un sondeig, hem fet entrevistes i ens 

hem deixat assessorar pels agents claus de l’obra, parlant amb presidents Associació de 

comerços del Carmel, Associació de veïns, veïns afectats... 

A continuació per poder situar-nos en aquesta part dinàmica del mètode d’estudi faré 

una descripció dels actors claus a l’obra. 

- Antoni Coll Tort, Director de Participació de l’Agència de Promoció del Carmel 

i Entorns 

- Manuel Franco, Director de Llicències i Espai Públic, Districte d’Horta-

Guinardó 

- J.L.B, Enginyer Perit MAPFRE 

- Albert Mena Montolio, Promoció Corporativa Transports Metropolitans 

Barcelona (TMB) 

- Josep Maria Mas, ex president  de l’Associació de Comerciants Carmel Centre  

- Montserrat Torrejón, presidenta de l’Associació de Comerciants Carmel 

Centre 

- Nuria Carrasco, Associació de Venedors del Mercat del Carmel  

- Fernando González, president de l’Associació de veïns del Carmel 

- J.L. Mora, veí afectat per l’esvoranc  

- J. Selfa, veí afectat per l’esvoranc 

- F. Torrent, veí afectat per l’esvoranc 

- Claudio Zulan, director documental A través del Carmel 

 

Un cop explicades les eines metodològiques,  farem un recorregut pels principals items 

que han estructurat el contingut de l’anàlisi així per grans temàtiques es poden enumerar 

aquests conjunts de variables:  

Variables Territorials   

- L’obra estudiada afecta a la totalitat del barri del Carmel. 

- S’estén sobre turons de material argilós pissarra i gres. 

- Es característica per ser un barri amb una orografia de forts pendents i amb 

dificultat de mobilitat , en especial per fer trajectes a peu i en bicicleta. 

- Segons dades del 2009, la població total del Carmel és de 33.028 habitants. 
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- Una de les seves característiques és la seva elevada densitat poblacional, 

33.081 habitants en total. 

- Al Carmel, la taxa de natalitat (per 1000 habitants) se situa en 9,2. La de la 

ciutat i la del Districte està en 9,1. 

- El Carmel conta amb: 

-       Espais verds:  Parc Güell (zona forestal), al districte de Gràcia  

-       Espais de jocs pels infants:  10 espais en diferents punts del barri  

-       Línies de bus que donen serveis al barri: 86,87,39,19, 28, 92, 24, 10, 45,  

         185, 102, 119, N4 i N5 

-       Metro: Línia 5 – El Carmel (obra estudiada) 

Variables socioculturals 

Per tal de obtenir una millor informació sobre els actors socials, vaig fer una sèrie 

d’entrevistes , al portaveu dels veïns afectats al President de l’Associació de Veïns del Carmel, 

en representació als comerciants a la Presidenta actual de l’Associació de Comerços del Carmel 

i al expresident de la mateixa associació que hi era en actiu durant les obres i a cinc afectats 

per el col·lapse.    

- La renda familiar es situa per sota de la del Districte i la de la ciutat. Segons 

dades del programa ACCÉS, la població activa presenta, en general, baix nivell 

d’instrucció i qualificació professional, comportant major vulnerabilitat social, 

econòmica i laboral. 

- Comerç i serveis són les activitats econòmiques majoritàries al barri (al voltant 

del 80% del total).   

- Històricament, el Carmel s’ha caracteritzat per comptar amb un moviment 

associatiu potent i combatiu, que ha contribuït de forma decisiva a la 

construcció i a la millora del barri. 

- En els darrers anys, però, és cert que el teixit associatiu del Carmel ha 

d’afrontar nous problemes, com ara la manca de relleu generacional, la 

dispersió d’interessos o l’escassetat de recursos humans i materials de les 

entitats. 
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Variables culturals  

- Al Carmel la població nascuda a Catalunya no supera el 50%. Un tret 

diferencial respecte el districte i la ciutat és el major nombre de persones 

nascudes a la resta de l’Estat (34,4%) i que arribaren al barri als 60 -70. 

- El percentatge de la població estrangera (bàsicament d’origen llatinoamericà) 

no arriba al 15%, i està per sota de la mitjana de la ciutat.  

Política 

- Donat el clar predomini de població treballadora, el barri del Carmel i els 

demés districtes que conformen el districte d’Horta- Guinardó s’han inclinat  

sempre per els partits d’esquerres. 

- El Consell de Barri és l'òrgan territorial que tracta totes les qüestions referents 

al barri i ajuda a apropar la ciutadania a l’ajuntament. Des de 1984 els 

districtes municipals tenen autonomia i capacitat de decisió i gestió 

econòmica.  Però l’òrgan encarregat de les obres va ser el Departament de 

política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya. 

- En el moment del sinistre a Catalunya governava el tripartit format per pel 

Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC), Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 

Unida i Alternativa (ICV-EUiA). 

 

 

  

 

 

 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_dels_Socialistes_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutadans_pel_Canvi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya_Verds
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Unida_i_Alternativa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Unida_i_Alternativa
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2. ENTORN: EL CARMEL ABANS DE LES OBRES 

2.1. HISTORIA 

L’Historia del Carmel està lligada en gran part a l’imigració a l’epoca de la postguerra, 

de ser així parlem d’un barri treballador i lluitador. 

2.1.1. SEGLE XIX: PRIMERES URBANITZACIONS 

A inicis del segle XIX, el Carmel era una zona rural, amb algunes quantes masies 

escampades pel seu territori, destacant la de Can Móra, Can Andalet, Can Grau, Can Baró i Can 

Xirot. Era una zona muntanyosa no gaire apta per a l'agricultura, destacant el cultiu d'ametllers 

i garrovers, així com horts i algunes vinyes. També existien mines de ferro (anomenades Coves 

d'en Cimany), així com pedreres de pedra i forns de calç i uns aqüífers que donaven una aigua 

ferruginosa que es deia posseïa propietats curatives, sent explotada per la finca de Can Xirot, 

que la venia en grans garrafes a Barcelona. Una de les finques de més rellevància per al barri 

va ser Can Grau, acollia una granja que comercialitzava llet a Horta i Gràcia i repartia fins i tot a 

Barcelona.  

Entre 1860 i 1864 es va construir la ermita dedicada a Nostra Senyora del Carmel, es 

pot dir que va ser l’origen del barri el. Amb el que fa la construcció, a partir de 1875, eren 

segones residències de l’època de ciutadans de Gràcia, Barcelona, la Sagrera i del Poblenou. A 

finals del segle XIX, el Carmel esdevingué un famós indret d’esbarjo. Amb l’annexió a Barcelona 

el 1877 i la millora de les connexions amb la resta de la ciutat, amb la carretera del Carmel, que 

anava des de l'ermita fins a l'actual plaça Sanllehy o la carretera entre Gràcia i el Carmel, 

començarà el seu desenvolupament urbanístic.  

2.1.2. PRINCIPIS DEL SEGLE XX: INTEGRACIÓ A BARCELONA 

Amb l'agregació dels pobles limítrofs a Barcelona entre 1897 i 1904 es va obrir la 

necessitat d'un projecte urbanístic que aglutinés l'eixample barceloní amb els nous districtes. A 

aquest efecte es va aprovar el 1905, un pla d'enllaços que establia un sistema viari bàsic per a 

la ciutat i els seus entorns, juntament amb la instauració d'una sèrie de parcs urbans i zones 

d'oci i esplai, entre les que es trobava Horta. Malauradament, aquest projecte no va poder dur 

a terme en la seva totalitat, sent substituït pel Pla Romeu - Porcel el 1917, que contemplava el 

traçat d'uns eixos viaris bàsics per a la ciutat, en forma de vies de circumval·lació, així com un 

conjunt de carrers numerades que trencaven amb el sistema quadriculat del Pla Cerdà. 
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 En aquesta època el Carmel era un centre excursionista de gran interès per la gent dels 

contorns, ja que el seu caràcter encara en bona mesura rural, i les nombroses fonts situades en 

les seves rodalies invitaven a fer petites escapades de la ciutat per gaudir de la natura. El 

Santuari del Carmel també acollia nombrosos actes religiosos, on a més de l'ofici religiós es 

feien menjars populars, jocs per als nens, ball de sardanes i concerts musicals. 

En els anys 1920 van ser millorant a poc a poc les comunicacions del barri: el 1927 es 

va obrir la primera línia d'autobús entre Gràcia i el Carmel, que anava des de la plaça Lesseps 

fins la cruïlla dels actuals carrers Santuari i Manxa. Tenia una freqüència de pas de 30 minuts, i 

costava 30 cèntims de pesseta en un sentit i 55 en bitllet d'anada i tornada. En 1929 va ser 

pavimentada la carretera, fins aquell llavors en un pèssim estat que va obligar a cancel·lar la 

línia d'autobús uns mesos. 

2.1.3. DESENVOLUPAMENT DEMOGRÀFIC I URBANÍSTIC 

Fins als anys trenta del segle XX, el Carmel és el clàssic nucli de cases amb hortets, però 

arreu d’aquests anys el barri comença a perdre part de la seva població benestant, doncs les 

comunicacions amb la ciutat de Barcelona van fer perdre la condició residencial de la zona i 

moltes famílies van començar a vendre les seves segones residencies. Tot canviaria de nou 

amb l’arribada massiva d’immigració procedent d’arreu d’Espanya, sobretot d’Andalusia, 

canvia la fisonomia del barri. A partir dels anys quaranta, proliferen el barraquisme i  

l’autoconstrucció, per manca de legislació i polítiques urbanístiques1. El barraquisme es va 

propagar per tot el barri, que va patir una gran degradació no només per la precarietat de les 

construccions sinó per l'abandó i la desídia per part de les institucions públiques, que van 

deixar el barri pràcticament a la seva sort. A principis dels anys 1940 encara no hi havia un 

sistema de clavegueram al barri, i els carrers estaven en la seva majoria sense asfaltar, el 

transport públic, paralitzat durant la guerra, no es va restituir fins a 1963 amb la línia 10.  

En el Pla Comarcal de 1953 El Carmel s'incloïa dins d'un projecte de zona verda situat 

entre els parcs del Guinardó, Güell i la Creueta del Coll, prohibint qualsevol construcció 

excepte les pròpies del parc. Aquest projecte únicament significar la il·legalitat de les 

construccions que es venien realitzant, sense que es fes cap tipus de realització en nom de la 

creació de la zona verda. 

                                                           
1
 Història del barranquisme al Carmel, als anys 60 a l’annex 1. 
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Vint anys més tard ja es dibuixa un paisatge improvisat de carrers costeruts sense 

asfaltar on s’amunteguen grans blocs de pisos construïts sovint sense criteris de planejament 

urbanístic coherent, sense les necessàries infraestructures elementals (clavegueram, 

pavimentació de carrers, il·luminació, recollida d'escombraries, etc), i sense una correcta 

comunicació amb la resta de Barcelona. Un exemple d’això és l’anomena’t "barri de les 

escales" que s’estén entre els carrers Santuari, Calderón de la Barca i Llobregós.  

 

Figura 2.1.1. Fotografia aèria del barri del Carmel als anys 60 

En la dècada dels setanta, l’afany lucratiu immobiliari dels setanta completarà un 

procés de creixement desmesurat i d’ocupació abusiva de l’espai sense cap mena de 

planificació ni respecte a les necessitats i a la qualitat de vida de la població. 

En aquesta xarxa de barraques i “terres de ningú”, es constitueix una associació de 

veïns2 3 que comença a lluitar per millorar la qualitat de vida del barri, sol·liciten reiteradament 

millors comunicacions amb Barcelona, pavimentació de les calçades i voreres, aigua corrent, 

escoles, instituts fins i tot ambulatoris. 

El 1972 es va projectar l'obertura del Túnel de la Rovira, que uniria El Carmel amb el 

Guinardó, obra polèmica per l'expropiació d'habitatges que van afectar uns 500 veïns, alguns 

                                                           
 

2
 L’Associació de veïns del Carmel va néixer a l’any 1972, per lluitar contra el barranquisme, 

 amb l’objectiu irrenunciable d’aconseguir el seu reallotjament al barri. Una altra de les 
 activitats va ser la causa de les més de 400 persones afectades per l’obertura del túnel de la 
 Rovira i més endavant lluitar per el reallotjaments dels afectats per l’esvoranc. S’ha de dir que 
 aquesta Associació té un paper molt important al barri, sense ells mai s’hagués aconseguit res.   

3
 Entrevista a Fernando González, president de l’associació de veïns, a l’annex 3  
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recentment instal · lats en blocs de pisos nous, clar exemple de la falta de planificació en 

aquesta zona per part de l'Ajuntament. El túnel es va inaugurar el 1984.  

Amb l’arribada de la democràcia, l’Ajuntament de Barcelona, conscient de la necessitat 

d’una lògica urbanística coherent i amatent a les reivindicacions dels veïns del Carmel, endega 

importants inversions al barri. L’aprovació dels PERI del Carmel, Bové – Passarell, La Teixonera i 

Llobregós – Hortal permeten posar en marxa l’eradicació del barraquisme i la dignificació 

urbana d’aquest important espai de la ciutat. 

 

Figura 2.1.2. Fotografia aèria del barri del Carmel l’any 2010 

Des de 1975, i en el context del nou procés democràtic iniciat al país, el Carmel ha 

millorat notablement la qualitat de vida, amb múltiples obres de millora i equipaments públics, 

que han millorat la imatge i la configuració urbanística del barri. Les últimes barraques van ser 

enderrocades el 1990. S'han solucionat els dèficits estructurals, les canalitzacions, els serveis 

públics, la il·luminació, l'asfaltat, els transports i posteriorment, la reurbanització amb 

ampliació de voreres, plantació d’arbrat i renovació de mobiliari urbà, així com la construcció 

d’aparcaments i les dificultats d'accessibilitat del terreny amb la instal·lació de nombrosos 

ascensors i escales mecàniques, modifiquen de nou la fisonomia del barri millorant la qualitat 

urbana i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. 
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2.2. UNA GEOGRAFIA ACCIDENTADA  

El Carmel està situat al districte d’Horta - Guinardó (Districte VII), al centre nord de 

Barcelona. S'estén pels vessants dels turons de la Creueta del Coll (249 msnm), del Carmel 

(265,6 msnm), i de la Rovira (261 msnm) que dominen el pla de Barcelona separant Horta de 

Gràcia i de Sant Gervasi. En un futur està prevista la creació d’una zona verda conjunta 

denominada Parc dels Tres Turons. Per la seva part més baixa, enllaça amb  Horta i amb la 

Teixonera. 

 

 

Figura 2.2.1. Mapa del Districte d’Horta - Guinardó 

El barri limita al sud-est amb el carrer Portell, al nord-est amb el passatge de la Mare 

de Deu del Coll i el carrer Lisboa, al oest amb la rambla del Carmel i al sud amb la carretera del 

Carmel. 

Antigament estava dividit entre quatre poblacions: Gracia, Sant Joan d'Horta, Sant 

Martí de Provençals y Sant Andreu de Palomar. Aquesta divisió va continuar fins el 1897, data 

en que Gracia, Sant Andreu y Sant Martí van ser agregades a Barcelona; Horta ho va ser en 

1904. 
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El mont del Carmel, que da nom al barri, era antigament conegut com Turó d'en Móra, 

reben el seu nom actual del Santuari de Nostra Senyora del Mont Carmel, construït en una de 

les seves vessants al segle XIX.  

En un altra vessant trobem el Parc Güell, dissenyat per Antoni Gaudí. 4 També es 

conegut com La Muntanya Pelada, per no tenir vegetació en el seu cim. 

La distinció entre el Baix i l’Alt Carmel respon a les característiques físiques del barri, 

amb forts desnivells5 que dificulten la mobilitat interna, per aquest motiu el baix Carmel 

gaudeix d’una millor situació econòmica i urbanística. La planificació i ubicació de  serveis i 

equipaments ha de tenir en compte aquesta realitat.  

Podem observar que al barri del Carmel no hi ha cap parc, la Plaça Pastrana, Plaça 

Salvador Allende, Rambla del Carmel com d’altres són espais públics considerats places dures.  

 

2.3. DEMOGRAFIA TRETS DIFERENCIALS RESPECTE LA CIUTAT 

Segons dades del padró l’any 20096, la població del Carmel és de 33.081 habitants, així 

doncs, una de les característiques del Carmel, és la seva elevada densitat poblacional, tal i com 

es pot observar al següent gràfic. la proporció entre sexes era de 15.994 homes (48,3%) i 

17.087 dones (51,7%).  

 

 

Figura 2.3.1.Densitat poblacional 

 

                                                           
4
 A efectes administratius el Park Güell es del districte de Gracia. 

5
 Gràfic pendents significatius de la barriada del Carmel a l’annex 2 

6
 L’any 2009 es l’última referència  que es pot cercar a l’Institut Estadístic de Catalunya 
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Es poden destacar a més els següents factors: 

- Per edats: 4.241 nens de 0 a 14 anys (12,8%), 3.029 adolescents de 15 a 24 anys 

(9,2%), 8.590 joves de 25 a 39 anys (26,0%), 10.586 adults de 40 a 64 anys (32,0%) i 

6.635 ancians de més de 65 anys (20,1%). 

- Per lloc de naixement: 15.314 de Barcelona (46,3%), 1.042 de la resta de Catalunya 

(3,1%), 11.121 de la resta d'Espanya (33,6%) i 5.604 estrangers (16,9%). El Carmel ha 

estat un lloc de destinació per a la forta onada immigratòria dels anys 1950-1970, 

provinent en la seva majoria d'Andalusia (20,6%), seguida de Castella-Lleó (4,5%), 

Castella la Manxa (4,2%), Galícia (3,9%), Extremadura (3,8%) i Aragó (3,0%). 

 

 

“Una qüestió inclosa en la nova modificació del Pla general metropolità, és la 

necessitat de trencar les barreres que impedeixen comunicar la part de baix amb la part de dalt 

del barri. Crec que estaria molt bé rebaixar la densitat del barri, encara que és cert que en el 

seu moment tampoc vam ser capaços d’aconseguir-ho, de fer unes ordenances més adequades 

a la topografia. El Carmel és massa dens, hi ha massa gent per la vialitat que té.”  

Opinió de Ferran Torrent veí del Carmel, compromès amb el moviment popular.   

 

Pel que fa a la taxa de natalitat, per cada 1000 habitants, se situa en 9,2. En canvi a la 

ciutat i al districte és de 9,1. En la taula següent es pot observar, comparativament amb la 

ciutat i el districte, la distribució per edats en tant per cent. 

 

Figura 2.3.2. Distribució per edats en tan per cent 

 

12,5 

11,8 

11,8 

9,3 

9,1 

9,5 

58,5 

57,2 

58,4 

19,7 

21,9 

20,3 

33.028 

170.906 

1.628.090 

C
ar

m
el

 H
o

rt
a 

- 
G

u
in

ar
d

ó
 B

ar
c

el
o

n
a 

Distribució per edats en tant per cent 

0-14 anys 15-24 anys 25-64 anys 65 anys i més 



                                                                      L’arribada de la L5 del Metro al barri del Carmel  

Anàlisi dels impactes de la crisi de l' esfondrament i les solucions adoptades  22 
 

 

A nivell educatiu, es constaten els següents nivells d'instrucció: un 20,4% sense estudis 

primaris, un 29,2% amb estudis primaris o certificat d'escolaritat, un 23,7% de batxillerat 

elemental o graduat escolar, un 18,6 % amb formació professional o CFGM o batxillerat 

superior, un 8,0% amb estudis universitaris o CFGS. 

Quant a habitatge, estan registrades un total de 14.483 habitatges, dels quals un 

88,3% són residència habitual, un 9,2% estan desocupats i un 2,4% són segones residències. 

Per superfície, un 36,9% són habitatges d'entre 30 i 60 m², un 48,2% entre 61 i 90 m² i un 5,9% 

entre 91 i 120 m². La majoria dels habitatges van ser construïdes entre els anys 1960-1970 

(42,1%) i 1970-1980 (25,8%). 

 

2.3.1.  CULTURA I EDUCACIÓ 

El Carmel ha tingut durant molt temps un gran dèficit a nivell educatiu i cultural, que 

s'ha esmenant amb els anys. El 2011 el barri disposava de tres guarderies: Tris-Després (carrer 

Llobregós), amb capacitat per a 61 nens; Xarlot (carrer Pantà de Tremp), amb capacitat per 61 

nens, adaptat a persones amb disminució física; i Albí (carrer Sant Dalmir), amb 41 places, 

estant prevista una ampliació a 81 places per al 2013. També disposa de tres escoles 

d'educació primària: El Carmel (carrer Llobregós), que compta amb uns 240 alumnes d'entre 3 i 

12 anys; Coves d'en Cimany (carrer Coves d'en Cimany), escola d'atenció preferent; i Teixonera 

(carrer Farnés), amb capacitat per a uns 300 alumnes. Finalment, disposa d'una escola de 

secundària, l' IES Ferran Tallada (carrer Gran Vista), amb oferta de batxillerat i formació 

professional, amb uns 350 alumnes, disposa de borsa de treball i ofereix cursos de formació 

per a treballadors.  

El barri disposa també d'un centre de formació d'adults (El Carmel, al carrer Farnés) i 

tres escoles concertades Piaget (carrer Llobregós), Santa Teresa de Jesús (carrer Llobregós) i 

Virolai (carrer Ceuta). A nivell cultural, va suposar un gran avanç per al barri la creació el 2003 

de la Biblioteca el Carmel Juan Marsé.  
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2.3.2.  SANITAT  

Igual que l'educació, la sanitat va tenir greus dèficits durant molt de temps, 

circumstància que ha anat millorant paulatinament. El 2011 existien dos centres d'atenció 

primària, el CAP El Carmel (carrer Murtra) i el CAP Horta (carrer Lisboa). Com en la resta de 

Barcelona i de la societat espanyola en general, des de fa temps hi ha una tendència al 

progressiu envelliment de la població, afavorit per l'augment de l'esperança de vida. Així, una 

gran part dels recursos sanitaris estan destinats a aquesta franja de població, especialment 

exposada als problemes de salut derivats de l'edat. El 1997 l'esperança de vida era de 75,5 

anys per a homes i 82,2 per a dones. 

A la resta de la població, cal destacar la disminució en els últims anys de malalties com 

la SIDA i les relacionades amb la drogodependència, el tabaquisme i l'alcoholisme, gràcies a les 

campanyes de prevenció i a la conscienciació ciutadana. També han disminuït els embarassos 

no desitjats i les malalties de transmissió sexual.  La natalitat és de 7,7 nascuts per cada 1000 

habitants, produint-se la majoria dels embarassos en la franja entre 30 i 34 anys (44,9%). 
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2.4. EL CONTEXT SOCIO-ECONÒMIC  

L'activitat econòmica del barri gaudeix de bona prosperitat, sobretot en els sectors 

d'indústria, comerç i serveis. El 1996 constaven un total de 8.755 empreses, de les quals 3.580 

eren de comerç (35,8%), 3.582 de serveis (35,8%), 1.235 d'indústria (12,3%) i 358 de la 

construcció (3, 6%). Així mateix, constaven 1.247 professionals i treballadors autònoms, un 

12,5% de l'activitat econòmica.  

Les principals activitats lligades amb la indústria són les relacionades amb la fabricació 

de maquinària i productes metàl·lics, materials elèctrics i de precisió, productes alimentaris, 

productes tèxtils i del calçat, productes de fusta, plàstic i arts gràfiques. Quant a serveis, els 

principals sectors són els de la restauració (bars, restaurants i hotels), reparació de vehicles, 

transports i comunicacions, finances i assegurances, immobiliàries, serveis de neteja, sanitat i 

serveis educatius i culturals.  

A nivell laboral, segons dades del padró de 1996, d'un total de 38.053 habitants 

constaven 17.480 persones actives (un 45,9%), de les quals 13.099 estaven empleades (34,4%), 

3.603 desocupats (9,5%) i 778 cercant la seva primera feina (2,0%), i 20.573 persones no 

actives (54,1%), de les quals 7.347 eren estudiants (19,3%), 6.379 jubilats (16,8%), 4.963 

mestresses de casa (13,0%) i la resta en altres situacions. Respecte a la població activa, del 

total de 13.099, 1.847 són empresaris i autònoms (14,1%), 7.597 són assalariats fixos (58,0%), 

3.175 assalariats eventuals (24,2%) i la resta en altres situacions. 

La incorporació al món laboral dels joves preocupa especialment a professionals i 

entitats. Es valora que cal incidir tant en l’augment de l’èxit escolar com en estratègies 

d’inserció laboral per a aquest col·lectiu. 

La renda familiar se situa per sota de la del Districte i la de la ciutat. Segons dades del 

programa ACCÉS, la població activa presenta, en general, baix nivell d’instrucció i qualificació 

professional, comportant major vulnerabilitat social, econòmica i laboral.  

Comerç i serveis són les activitats econòmiques majoritàries al barri (al voltant del 80% 

del total).  
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Figura 2.4.1. Renda familiar disponible per habitant 

Pel que fa al teixit associatiu, històricament, el Carmel s’ha caracteritzat per comptar 

amb un moviment associatiu potent i combatiu, que ha contribuït de forma decisiva a la 

construcció i a la millora del barri. La seva capacitat per a unir esforços davant situacions 

d’interés  general per al barri és, encara avui, tot un referent dins el món associatiu. En els 

darrers anys, però, és cert que el teixit associatiu del Carmel ha d’afrontar nous problemes, 

com ara la manca de relleu generacional, la dispersió d’interessos o l’escassetat de recursos 

humans i materials de les entitats. 

S’observen algunes dificultats de coordinació i d’acció conjunta. Això disminueix, en 

ocasions, la visibilitat dels projectes i activitats.  

Al Carmel hi trobem sentiment de pertinença i d’identitat. En general, es valora que hi 

ha una bona relació veïnal i de convivència, així com un tarannà acollidor amb els nouvinguts, 

tot recordant que el Carmel ha estat punt de trobada de diferents cultures des dels seus 

orígens.  

La idea predominant és que el barri és tranquil i segur, però que la imatge que projecta 

a l’exterior és encara bastant negativa (“el Carmel té mala fama”, “només se’ns coneix per 

desastres”), tot i les millores objectives pel que fa a l’espai públic i a la seguretat ciutadana.  

La població fa vida al barri, però en general i seguint la tendència global, costa que els 

veïns i veïnes participin en activitats que impliquin mobilitat i/o esforç.  
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2.5. TRANSPORT I MOBILITAT ABANS DE L’ARRIBADA DEL 

METRO 

Pel que fa a enllaços per vies transitades per transport privat majoritàriament en els 

darrers anys, l’Ajuntament ha dut a terme importants millores urbanístiques al barri. En 

destaquen l’obertura del túnel de la Rovira i les vies que enllacen el primer i el segon cinturó 

de Ronda, l’obertura del carrer Llobregós i la rambla del Carmel. 

Pel que fa el transport públic a banda del metro, disposa d’un servei d’autobús de la 

línea 86 de Authosa que comunica el barri amb el d’Horta i la línea 87 que comunica el barri 

amb el districte de Gracia. També passen per el barri les línees 10, 24, 28, 39, 45, 86,  87, 92, 

102, 112, 119 y 185, així com els nocturns N4 y N5. 

 

“Quan connectar-se amb la resta de la ciutat significava pujar a agafar l’autobús al 

Santuari o baixar a Horta on estava el metro enyorat, per carrers sense urbanitzar, la situació 

actual fa que el record de tot allò passat ens faci pensar que l’esforç i la espera ha valgut la 

pena. El dia de la inauguració del metro, els veïns no van anar-hi per utilitzar-lo, sinó que van 

anar a veure’l, a palpar aquella  realitat tan desitjada. ”  

Opinió de Manuel Franco Director de licències i Espai Públic, Districte d’Horta-

Guinardó. 

2.5.1.  LLUNY DE BARCELONA I DE TOT 

El Carmel és un barri que ha estat sempre lluny de Barcelona físicament, una de les 

raons, no l’única, que ajuden a explicar la llunyania del Carmel és la geografia, l’orografia com 

hem esmentat anteriorment, que fa ben difícil la penetració de les vies de comunicació; i la 

seva peculiar orientació de cara al nord, mirant cap a Collserola i no al mar.  

Amb l’obertura del túnel de la Rovira i la construcció de la ronda de Dalt, el camí entre 

Barcelona i el Carmel es va escurçar. La via tradicional  d’accés dels barcelonins era la carretera 

de la Mare de Déu del Coll, des del pont de Vallcarca fins al pas entre els turons del Coll i del 

Carmel; també la carretera del Carmel, que ascendeix des de la plaça de Sanllehy fins al 

santuari del Carmel i que va ser sensiblement millorada l’any 1987 amb obres de pavimentació 

i clavegueram, més amplada i un traçat que va deduir alguns revolts i va ampliar-ne els més 

tancats. La part baixa del barri ha tingut més permeabilitat gràcies a les vies que connecten 
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amb el passeig Maragall o l’avinguda de ka Mare de Déu de Montserrat. La principal relació del 

Carmel s’ha produït tradicionalment amb el barri d’Horta. Gràcies als carrers de Coll i Alentorn 

i Lisboa, connecta amb la ronda de Dalt i l’avinguda de Vallcarca i amb el passeig de Maragall.  

La situació d’allunyament respecte del centre de barcelona, la dificultat d’accedir als 

punts més alts del barri, la situació de relatiu aïllament, en definitiva, són elements 

característics del Carmel.   

2.5.2.  L’AUTOBÚS AL BARRI  

En un barri treballador com el Carmel, la reivindicació del transport ha estat constant 

al llarg de la seva història moderna. La sensació d’aïllament ha comportat una preocupació 

especial per tenir un servei d’autobusos adequat i ha donat força progressiva a la gran 

demanda del metro.  

L’obertura del túnel de la Rovira va facilitar també la millora de l’accés al Carmel en 

autobús.  La línia 401, que va començar a funcionar el 1988, va ser la primera que va utilitzar la 

nova infraestructura per enllaçar l’estació de metro de la plaça d’Alfons X a l’entrada sud amb 

la rambla del Carmel a la nord. L’any 1996 va ser substituïda per la nova línia 10, que uneix mar 

i muntanya: de Montbau i la Vall d’Hebrón fins al carrer de la Marina, prop del port Olímpic. 

Altres línies que compleixen el paper de transportar els veïns son (24, 28, 39, 86, 87 i 92) s’han 

anat adaptant a les circumstàncies urbanístiques i a les necessitats de cada moment. Sens 

dubte, l’entrada en servei del metro introduirà, modificacions en els esquemes del transport 

públic al barri. 

El bus de barri, que presta servei a l’interior dels barris a través de carrers de difícil 

accés, ha estat molt important per a la millora de la vida de les persones de molts indrets de 

Barcelona i indiscutiblement de tots els programes del districte d’Horta- Guinardó. Aquest 

servei es va aconseguir lluitant contra tots els elements i circumstàncies, ja que ni els mateixos 

responsables dels transports municipals creien en la seva viabilitat. Tan és així que el primer 

servei de microbús de la zona, que enllaçava la plaça Evissa amb Sant Genís dels Agudells i que 

es va posar en marxa a principis de l’any 1998, va ser prestat inicialment per una empresa 

privada, Autocares Ravigo, per encàrrec dels responsables del Districte d’Horta –Guinardó. 

Aquesta situació es va mantenir durant sis mesos fins que Transports Municipals de Barcelona 

es va avenir a fer-se càrrec i va atorgar al nou autobús 112.       
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El bus del Carmel pròpiament dit va començar a funcionar el 22 de setembre de l’any 

2000 i actualment amb el 119 fa un recorregut interior prou ampli: uneix el barri, la Teixonera i 

Penitents amb el passeig de la Vall d’Hebrón, punt de connexió; fins al moment de l’entrada en 

servei de la L5; amb la xarxa de metro i autobús. El 2006, el bus del barri va començar a 

funcionar també els dies festius, cosa que va ser molt bona noticia per a la gent que es volia 

desplaçar fora del barri per motius d’oci i no únicament per anar a la feina. La gran assignatura 

del barri es la millora dels serveis nocturns.      

2.5.3.  L’APARCAMENT AL BARRI 

Si circular per el barri és problemàtic, potser encara resulta més complicat enfrontar-se 

a l’aventura de buscar-hi aparcament. ES calcula que el Carmel té un dèficit d’ almenys 3500 

places d’aparcament, segons dades de 2009. És obvi que les cases antigues no disposen 

d’aparcament i els que hi ha son escassos. Els que hi destaquen son els de la biblioteca, el de la 

rambla del Carmel, el del carrer de Santa Otília i el de la plaça Salvador Allende.  

 

“No se si l’arribada del metro pot canviar el barri. Per una banda, és una vella 

reivindicació absolutament legitima de la gent que ha d’anar a treballar i la vida els serà més 

còmoda i, per altra banda, sabent com funcionen les ciutats, pot significar que de cop es 

revalorin els preus dels pisos, etc., i que amb el temps hi hagi un fenomen de transformació 

social i pèrdua d’identitat del barri. Però seria absurd dir que per evitar això no hi ha d’arribar 

el metro. Una ciutat és un sistema tan complex que penso sobretot que els ciutadans han de ser 

creatius i donar les respostes adequades en cada moment.  ”  

Opinió de Claudio Zulian, director del documental A través del Carmel.  
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3. LA XARXA DE METRO A BARCELONA: ANTECEDENTS 

DE LA L5 

La Línia 5 o línia blava del metro de Barcelona és una línia de ferrocarril metropolità 

soterrada que dóna servei a les ciutats de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 

l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. La línia es va inaugurar el 21 de juliol de 1959 com a línia 

II i actualment uneix les estacions de Cornellà Centre i Vall d’Hebrón. 

La línia 5 és una línia operada per Ferrocarril Metropolità de Barcelona sota la marca 

de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El traçat de la línia és de doble via soterrada, 

excepte un petit tram al voltant de l'estació i cotxeres de Can Boixeres. Els tallers i les cotxeres 

es troben a Can Boixeres, Vilapicina i Vall d’Hebrón. Actualment hi circulen trens de la sèrie 

5000, que van començar a ser introduïts l'any 2006 fins a substituir totalment els de la sèrie 

1000 l'any 2007. Antigament hi havien circulat trens de les sèries 300 i 600. La línia 5 té una 

longitud de 18,9 quilòmetres, 26 estacions, 20 trens en hora punta i l'any 2010 s'hi van 

realitzar un total de 85,4 milions de viatges, de manera que és la tercera línia per volum de 

viatges després de la L1 i L3. 

3.1. MUNICIPIS COBERTS 

Els municipis coberts per la línia són: Barcelona, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de 

Llobregat i Esplugues de Llobregat. A la ciutat de Barcelona transcorre per sis districtes: 

Eixample, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc. 

3.2. ESTACIONS 

Les estacions són majoritàriament amb andanes laterals, excepte Maragall, Horta, el 

Coll/La Teixonera i Vall d’Hebrón que tenen andana central, a més de la Sagrera que 

inicialment tenia tres andanes, dues de laterals i una central. Les noves estacions de la línia 5 

són de les més profundes de la xarxa, a uns 40 metres de profunditat el Carmel i Vall d’Hebrón, 

mentre que el Coll/La Teixonera és l'estació més profunda del metro de Barcelona, a 74 

metres. La majoria d'estacions, el 80% d'elles (21 de 26), estan adaptades a persones amb 

mobilitat reduïda, excepte Collblanc, Plaça de Sants, Verdaguer, Maragall i Virrei Amat. Hi ha 

un total de nou estacions amb correspondència amb altres línies de metro, tramvia, FGC, trens 

de rodalia i regionals i autobusos de mitja i llarga distància. 
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3.3. HISTÒRIA  

L'actual línia 5 és fruit de diferents projectes ferroviaris que anaren variant al llarg dels 

anys unint dues línies, la línia II i la línia V del Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB). La 

línia II es va projectar a la dècada de 1950, en un context de postguerra i de municipalització 

de les companyies ferroviàries urbanes (FMB i GMB) i la línia V es va planificar durant la 

dècada de 1960, sent modificada varies vegades en els diferents Plans de Metros. 

3.4. CRONOLOGIA 

En aquest apartat veurem la cronologia de la progressió de la línia 5 del metro de la 

ciutat comtal, des del seus inicis als anys 50 fins el dia d’avui.  

- 1955: S'inicien les obres del ferrocarril Sagrera-Horta, línia II. 

- 1959: S'inaugura la línia II entre la Sagrera i Vilapicina. 

- 1961: Comencen a circular trens amb un sistema de conducció automàtica. 

- 1967: S'amplia amb una estació fins a Horta. 

- 1969: S'inaugura el primer tram de la línia V de Sant Ramon (ara Collblanc) a Diagonal - 

Passeig de Gràcia (ara Diagonal). 

- 1970: La línia V s'amplia de Diagonal fins a la Sagrera i s'hi incorpora el tram de la línia 

II a la línia V. Una solució provisional fins que es van reprendre les obres de la línia II. 

- 1973: La Línia V arriba a Pubilla Cases. 

- 1976: S'obre el perllongament a Sant Ildefons. 

- 1982: Canvi de la numeració romana a aràbiga i del nom d'algunes estacions. 

- 1983: La línia 5 arriba a Cornellà. 

- 2003: Es canvia el nom de Cornellà a Cornellà Centre. 

- 2005: Esfondrament del Carmel durant les obres d'ampliació a Vall d'Hebron; no hi ha 

víctimes. 

- 2007: El març es reprenen els treballs, dos anys després de l'esfondrament, al voltant 

de les cotxeres de Sant Genís (L3), on s'hi situaria la nova cua de maniobres. 

- 2010: El divendres 30 de juliol s'amplia el recorregut de la línia d'Horta a Vall d'Hebron, 

incorporant-hi tres noves estacions: El Carmel, el Coll | la Teixonera i Vall d'Hebron, 

que enllaça amb la línia 3. 
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3.5. PROJECTE INICIAL: LÍNIA II 

El tram entre la Sagrera i Horta va ser projectat per Ferrocarril Metropolità de 

Barcelona a la dècada de 1950 com a part de la línia II, que havia d'unir els barris d'Horta i 

de l'antic municipi de Sant Andreu de Palomar amb el centre de la ciutat, arribant a 

Paral·lel. L'any 1955 es van iniciar les obres i el 1959 entrava en servei el tram la Sagrera i 

Vilapicina. El 1967 es perllongava amb una estació arribant a Horta. 

En aquest tram a partir del 28 de gener de 1961 van començar a circular trens amb 

un sistema de conducció automàtica, que ja s'havia provat el mes de gener de l'any 1960. 

Els trens funcionaven automàticament mitjançant contactes per cèl·lules fotoelèctriques. 

Aquest sistema fou desenvolupat pels mateixos serveis tècnics del Metro de Barcelona i va 

constituir la primera aplicació mundial d'un sistema automàtic de conducció de trens en 

una línia de ferrocarril metropolità. El 1972, però, es va començar a utilitzar un altre 

sistema. En altres xarxes s'havien dut a terme experiències similars en ramals de curta 

longitud i amb un sol cotxe en circulació, com a Nova York i París. Aquest sistema es va 

utilitzar durant set anys fins que les línies II i V es van integrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.1. Projecte inicial de la línia II, part de l'actual L5 del metro de Barcelona. Mapa segons Pla de 

Metros 1966 Paral·lel-Horta; Pla de Metros 1971 Paral·lel-Taxonera. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/L%C3%ADnia_II.svg
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3.6. TRANSVERSAL ALT: LÍNIA V 

El Transversal Alt o línia Sagrera - Sants - Sant Ramon es va inaugurar el 3 de 

novembre de 1969 entre Collblanc (llavors Sant Ramon) i Diagonal amb la previsió que 

arribés posteriorment fins a la Sagrera on enllaçaria amb la línia I (L1) i la línia II (actual L5) 

del FMB. A Sants es va construir l'estació amb previsió de fer un enllaç amb la nova estació 

de ferrocarril de Barcelona-Sants prevista al Pla d'Enllaços Ferroviaris. El 26 de juny de 

1970 es van inaugurar la resta d'estacions del projecte inicial entre Verdaguer  i Camp de 

l'Arpa, arribant fins a la Sagrera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.1. Projecte inicial del Transversal Alt (mapa segons Pla d'Urgència 1963), part de l'actual L5 del 

metro de Barcelona. 

3.7. LÍNIA V/II: LÍNIA 5 

El mateix dia que s'inauguraven Verdaguer, Sagrada Família, Dos de Maig i Camp de 

l'Arpa es feia efectiva l'annexió de la línia II a la línia V, unint Collblanc amb Horta. La 

mesura havia de ser provisional mentre no es construïa el tram entre Paral·lel i Sagrada 

Família de la línia II. 

L'annexió de la línia II es va produir per connectar la zona nord amb el centre de 

Barcelona a través de la línia V; mentrestant el 1968 s'adjudicaven les obres del túnel 

Paral·lel - Sagrada Família i un any més tard començaven les obres promogudes per 

l'Ajuntament de Barcelona i el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 

(MTTC). Les obres van estar parades mesos després de topar amb un bloc de pedra de 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Transversal_Alt.svg
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l'antiga muralla que en va desviar el traçat i el 1973 es van paralitzar les obres quan ja 

s'havia perforat el túnel, però sense haver acabat l'obra per falta de diners. 

A causa de l'annexió de la línia II a la línia V, una estació entre Sant Pau / Dos de 

Maig i Sagrada Família no va arribar a inaugurar-se. Aquesta, anomenada Gaudí, va ser 

construïda segons les previsions inicials, però a l'incorporar-se la línia II a la V, l'estació de 

Sagrada Família hi quedava massa a prop. Tot i restar en desús, és una de les millors 

conservades de les estacions fantasma: l'Ajuntament de Barcelona l'ha utilitzat per fer 

estudis estadístics de pas de trens, i també s'hi han gravat anuncis. 

L'annexió de 1970 no va alterar inicialment els projectes successius. El Pla de 

Metros de 1974 preveia dur la línia II fins a Paral·lel i com el del 1971 i 1966 preveia dur la 

línia V a la Verneda i posteriorment al Pomar (Badalona). Es projectava una línia Paral·lel-

Taxonera i una altra Cornellà-Pomar. 

Mentrestant el 1977 ja s'havien iniciat les obres del tram entre la Pau i Pep 

Ventura per fer arribar la línia V a Badalona, que esdevindria part de la línia IV quan es va 

obrir el 1985 i posteriorment de la línia 2. Aquest projecte de la línia V estava incomplert, 

ja que encara estava en fase de projecte el tram entre Sagrada Família i la Pau i es preveia 

el perllongament de 3'6 km i quatre estacions des de Pep Ventura fins al barri de Pomar. 

El Pla de Metros de 1984 va canviar les configuracions previstes en els anteriors 

plans, tot projectant la xarxa tal i com la coneixem avui dia, és a dir, connectant el nou 

tram la Pau - Pep Ventura amb la línia 4 provisionalment fins l'obertura de la línia 2. Alhora 

deixava l'annexió de la línia II, que havia de ser provisional, com definitiva. A més, 

d'aquesta forma s'evitava haver d'aixecar la plaça de Gaudí.  

3.8. L’AMPLIACIÓ D’HORTA- VALL D’HEBRÓN 

L'ampliació des de l'estació d'Horta a Vall d'Hebron ja es contemplava en el Pla 

d'Urgència de 1963, el qual també contemplava el perllongament entre Vilapicina i Horta 

que encara no s'havia construït. En el pla següent, de 1966, se suprimeix el perllongament 

fins a Vall d'Hebron, però amb el Pla de Metros de 1971 es canvia el projecte de 1963 per 

un traçat més sinuós amb un perllongament de dues estacions i que finalitza a Taxonera (la 

Teixonera). Modernament es recuperaria el projecte original per enllaçar les línies L5 i L3 a 

Vall d'Hebron. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_d%27Horta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Vall_d%27Hebron
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_d%27Urg%C3%A8ncia_de_1963
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_d%27Urg%C3%A8ncia_de_1963
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_de_Metros_de_1971
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_del_Coll_-_la_Teixonera
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnia_3_del_metro_de_Barcelona
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4. ELS AGENTS DE LA PROMOCIÓ I GESTIÓ DE L’OBRA  

L'ampliació en el seu conjunt amb 2,71 quilòmetres de traçat, va ser decidida al 

1999 que ja portava al darrere anys d'història. Els primers intents de portar el metro fins al 

Carmel daten de 1970. En els anys 1971 i 1974 el llavors Ministeri d'Obres Públiques (avui 

Foment) va projectar perllongar la línia des d'Horta, que era al final, fins Teixonera amb una 

estació al Carmel, aproximadament on ha acabat per ser construïda.  

La diferència entre aquell projecte i l'aprovat gairebé 20 anys més tard era que el 

segon arribava fins a la Vall d’Hebrón perquè la línia 5 connectés amb la línia 3.  

La reinstauració de la Generalitat de Catalunya i l'arribada de CiU al Govern català 

va suposar canvis de criteri. En el pla del metropolità  elaborat al voltant del 1984 la 

prolongació de la línia 5 desapareix. I seguirà als llimbs, tot i les reclamacions veïnals, fins a 

1995. En aquesta data, el Govern català, encara exercit per CiU, recupera el projecte que 

acabarà per rebre llum verda el 1999 i serà inclòs en el pla d'infraestructures per 

desenvolupar entre els anys 2001 i 2010.  

El 1999 s'encarrega la redacció del projecte a un grup d'empreses en què ja figura 

TEC 4, que acabarà guanyant, a més, els estudis geotècnics (al costat de Geocontrol i 

Geoteca) i la direcció de l'obra (amb Geocontrol). El projecte va ser aprovat el juliol de 2000 

amb un pressupost inicial de 138.500.000 d'euros. En aquell moment, el túnel de 

maniobres estava previst a Horta, tot i les legacions en contra de l'empresa operadora, 

TMB.  

Els tràmits van seguir l'evolució prevista. El novembre de 2000, el Departament de 

Medi Ambient, el titular era llavors Felip Puig, va notificar que, atesa la legislació vigent, no 

s'havia de fer declaració d'impacte ambiental. El 20 febrer 2002 s'encarrega de nou a TEC 4 

l’actualització de preus. Un estudi d'octubre de 2001 hi havia xifrat l'import de l'obra en 96 

milions d'euros, però la revisió l'eleva fins 101.500.000. El 16 d'abril de 2002, GISA, 

presidida per l'exconseller de Medi Ambient Joan Ignasi Puigdollers i dirigida per Xavier 

Borràs, licita les obres, la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya adjudica l’obra al juny, a la unió 

temporal d'empreses (UTE) formada per Fomento de Construcciones y Contractes (FCC), 

Copisa i Comsa. Les obres s'inicien el 8 de novembre d'aquest mateix any. A la col·locació 
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de la primera pedra assisteixen Artur Mas com a conseller en cap, Felip Puig, aleshores 

conseller de Política Territorial, i l'alcalde Joan Clos.  

Menys d'un mes després, el desembre de 2002, la mateixa UTE proposa 

modificacions i es fa referència a la possibilitat que el túnel de maniobra sigui construït al 

Carmel i no a Horta. En reunions celebrades a principis de 2002 entre la Direcció General de 

Transports (el seu titular era Enric Ticó, avui funcionari a Política Territorial), GISA i TMB 

s'analitza la possibilitat d'ubicar el túnel a l'estació de la Vall d’Hebrón. Es rebutja perquè 

afectaria a l'hospital de Sant Rafael. Al març de 2003 la Direcció General de Transports 

proposa al Carmel, solució que accepten la resta d'assistents. Aquestes decisions són 

traslladades a la UTE de forma verbal.  Paral·lelament, a principis de 2003, la UTE proposa 

canvis en el traçat del túnel principal entre Horta i el Carmel i GISA accepta, amb el vistiplau 

de la direcció de Transports. Les obres que es realitzen en aquest tram, que suposen també 

un canvi en l'orientació de l'estació del Carmel, prefiguren el lloc on acabarà per construir-

se el túnel de maniobres.  

Quan CiU perd les eleccions i Nadal es fa càrrec del Departament de Política 

Territorial, la major part dels canvis en l'ampliació de la línia 5 estaven sent ja duts a terme. 

El 18 de febrer, governant el tripartit, GISA formalitza documentalment els canvis. El 

president de GISA no era encara l'actual, Ramon Serra, sinó que seguia provisionalment en 

el càrrec Joan Ignasi Puigdollers, rellevat el 22 de març de 2004.  

El sistema utilitzat per a aquesta obra no és cap anomalia. La major part de les 

obres públiques es fan amb variacions, fins al punt que moltes empreses tenen un enginyer 

per proposar canvis que acaben per elevar l'import de les obres. La legislació permet 

adjudicar aquestes variacions a la mateixa empresa sempre que l'import sigui inferior al 

20% del cost total. Així ha passat en aquest cas.  

L'Informe d'avaluació de la gestió efectuat pel tripartit sobre l'última legislatura de 

CiU assenyala que algunes empreses van rebre una gran quantitat d'encàrrecs per part del 

Govern nacionalista. Molts d'aquests contractes són obres relacionades amb el metro de 

Barcelona. En el cas de l'ampliació de la línia 5, entre Horta i Vall d’Hebrón, passant pel 

Carmel, TEC 4 va obtenir, sempre en col·laboració amb altres firmes, la redacció del 

projecte, la direcció de les obres i els estudis geotècnics.  
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El maig del 2006 el barri inaugurava una zona 

d'esbarjo construïda al mateix lloc on es va enfonsar el 

túnel del metro, entre els carrers de la Conca de 

Tremp, Sigüenza i el passatge de Calafell. Es tracta d'un 

espai provisional, al qual encara no s'ha donat un nom, 

a l'espera de la construcció d'un nou edifici, contigu als 

existents, amb 21 pisos protegits preferentment per a 

joves. 

L'edificació proposada, de planta baixa més 

cinc pisos, aportarà una nova façana a la plaça i cobrirà 

les parets mitgeres que van quedar al descobert al tirar 

a terra les finques afectades per l'enfonsament. La previsió anunciada aleshores va ser la de 

començar les obres al llarg del primer trimestre del 2009, a càrrec de l'Incasòl. El projecte 

no compta amb una nova data d'execució. 

 

Figura 4.1. Organigrama d’empreses i organismes que han intervingut 
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4.1. QUI ES QUI  A L’OBRA DEL CARMEL 

 

Geocontrol: Empresa madrilenya d’enginyeria i geotècnia. Va 

ser una de les empreses responsables del estudi  geològic i de la direcció d’obra del túnel del 

metro del Carmel, Geocontrol, es la mateixa que va analitzar el subsòl del polèmic tram del 

accés de la línea de l’AVE en Saragossa afectat per dolines.  La firma, especialitzada en 

geotècnia i obres subterrànies, va estar en el punt de mira de la Conselleria d’Obres Públiques 

de la Generalitat de Catalunya, que va centrar en las enginyeries l’ investigació i la recerca de 

responsabilitats per els grans esvorancs del túnel barcelonès. El màxim responsable de 

l’execució de l’obra per part de Geocontrol va ser Benjamín Celada, qui tindria un gran 

protagonisme al culpar a un operari per una excavació inadequada i sense coneixement 

d’aquesta.  

 

Tec Cuatro: Enginyeria catalana, lligada a la família García 

Bragado, amb fortes connexions al sector. El màxim responsble a 

l’obra era l’Enginyer de Camins Javier Gete-Alonso, qui també va 

coincidir en la versió de Benjamín Celada. En aquell moment TEC4 s’encarregava també del  

tram corresponent a la línea 9 que va del aeroport a la Zona Franca. En la línea 2, entre Pep 

Ventura y Badalona li van adjudicar la direcció d’obra.  En la estació de Pubilla Casas 

(L'Hospitalet de Llobregat) realitza els estudis geotècnics, com també el projecte de la nova 

estació de Virrei Amat. 

 

FCC (Fomento de Construcciones y Contratas): Una de les grans 

empreses, nascuda de la fusió de FOCSA i Construcciones i Contratas. 

Controlada per Esther Koplowitz i els seus socis  Ibersuizas, la família 

Peugeot, etc.), és una constructora i una empresa de serveis amb forta implantació a 

Barcelona, on gestiona part de la recollida de brossa, de la neteja viaria, de les clavegueres, del 

mobiliari urbà, la gestió de l’equipatge a l’aeroport, etc. És també important en el sector del 

transport, aigües i immobiliari. 
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Typsa: Enginyeria madrilenya, lligada a un important grup de 

construcció i instal·lacions (Isolux-Corsan-Corviam). 

 

 

Payma Cotas: Filial del grup ECA Global, amb seu a Sant Cugat, es 

tracta d’un grup d’empreses de processos de control amb fortes connexions 

amb administracions publiques (el nom del grup és  Empresa Colaboradora 

con la Administración). 

 

 

Copisa: Constructora catalana. Era filial de Fecsa i ha canviat de 

propietaris diverses vegades. Actualment és filial de Comapa, de la família 

Cornadó, una altra de les empreses afavorides per contractes suculents. 

 

 

Comsa: Constructora barcelonina de la familia Miarnau. Molt 

especialitzada en obra ferroviària. 
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5. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DEL PROJECTE  

El 9 de novembre de 2002 va tenir lloc l’acte oficial d’inici d’obres de la prolongació de 

la Línia 5 del metro de Barcelona per enllaçar-la amb la Línia 3. El tram projectat té una 

longitud de 2,8 km, des de l’estació d’Horta, a l’extrem de la L5, fins a l’estació de la Vall 

d’Hebrón a la L3. El projecte constructiu inicial preveu dues noves estacions intermèdies (el 

Carmel i la Teixonera), i preveu la remodelació i l’ampliació de l’estació existent de la Vall 

d’Hebrón, l’adaptació de l’estació d’Horta a persones amb mobilitat reduïda i la construcció de 

dues cues de maniobres. Els enginyers i geòlegs van considerar aquest tram com un dels més 

complexos dels que s’han fet a la xarxa de metro, tant pels desnivells del terreny, com per la 

densitat d’ocupació de la zona. Llavors, la previsió era que les obres estiguessin enllestides el 

primer semestre de 2006 i el cost atribuït era de 94 milions €. 

 

Figura 5.1. Plànol de la prolongació de la L5 

El projecte s’emmarca en l’operació de millora i ampliació de la xarxa de metro a 

Barcelona, i és simultani a les obres l’ampliació de la línia L3 i les noves línies projectades L9; 

L12 i L11, i a l’arribada del Ferrocarril d’alta velocitat a Barcelona. 

 

 

http://territori.scot.cat/cat/notices/metro_lInies_3_4_5_i_altres_2003_464.php
http://territori.scot.cat/cat/notices/metro_lInia_12_2005_809.php
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Un cop finalitzada la prolongació de la L5, donarà servei als barris del Carmel, la 

Teixonera, el Coll i Vallcarca, al districte d’Horta-Guinardó, un continu urbà densament ocupat 

que s’estén sobre diversos turons de material argilós, pissarra i gres, al peu de la serra de 

Collserola, on viuen unes seixanta-cinc mil persones. L’arribada del Metro, i per tant la 

connexió definitiva a la xarxa de transport públic subterrani, és una vella reivindicació de les 

entitats veïnals de la zona.  

Les obres subterrànies de prolongació de l’L5 al barri del Carmel es van aturar el mes 

de gener a causa de l’esfondrament de part de la cua de maniobres de l’estació del Carmel. El 

popularment conegut forat del Carmel, va generar una de les crisis més greus de la història 

recent de la capital catalana i va obrir un intens debat polític sobre la gestió de l’obra pública a 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.Zona afectada per l’esvoranc  

 

“Avui vaig cap a casa, al Carmel, i agafo el metro a Sagrera, l’estació on acabava la 

línia quan, fa gairebé quaranta anys vaig arribar a Barcelona...tanco els ulls i em deixo endur 

pels records...Sembla que el metro minora la marxa...Aquell esvoranc que va marcar les vides 

de tants veïns, entre els quals m’incloc: un any fora de casa, enyorat les parets, els mobles, i 

també els carrers i botigues...Obro els ulls i el metro, igual que la vida, segueix en marxa. 

Próxima estació, El Carmel. Els somnis també es fan realitat .”  

Opinió de J.L. Mora, veí afectat per l’esvoranc  
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5.1. PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procediment de disseny utilitzat per a la redacció d'aquest projecte constructiu era 

el denominat DEA (Disseny Estructural Actiu), que és una variant del NMA (Nou Mètode 

Austríac) que consisteix bàsicament en establir una sèrie de seccions tipus, d'acord als assajos 

de caracterització geotècnica del terreny i el perfil geotècnic, i en determinar per a aquestes 

seccions tipus el sosteniment o mesures de contenció del terreny excavat i la previsió segons el 

càlcul de les convergències o moviments de estrenyiment que tindria aquesta secció un cop 

excavada. Aquest procediment preveia que un cop es procedís a l'excavació del túnel segons el 

procés constructiu marcat i un cop es realitzi el sosteniment, es controlessin topogràficament 

en obra les convergències reals sofertes en una secció de control. En el cas que les 

convergències no es mantinguessin dins dels límits previstos pel càlcul, es recalcularia la secció 

tipus, definint un nou sosteniment i una nova previsió de convergència. 

D'altra banda, el procés constructiu definit en el projecte constructiu era el d'avanç i 

destrossa, pel qual en primer lloc s'excava i se sosté (segons les seccions tipus de sosteniment 

prèviament definides) la part superior o volta del túnel (excavació en avanç), i en segon lloc 

s'excava i se sosté la part inferior de la secció constituïda per les parets laterals i la contravolta 

(excavació en destrossa). Aquesta excavació i sosteniment es realitza en una longitud concreta 

en el sentit d'avanç del túnel, que també ha de venir fixada en projecte. El projecte constructiu 

també recollia algunes seccions en les que l'excavació i sosteniment s'havien de realitzar a 

secció completa, la qual cosa suposa que en comptes de fer l'excavació i sosteniment en dues 

parts, es realitza d'una sola vegada per a cada passi, en tota la superfície del front. Per a la 

caracterització del terreny, en la fase de redacció del projecte constructiu es van efectuar dues 

campanyes de sondejos, amb un total de 25 sondejos repartits al llarg de la traça amb 

extracció contínua de testimonis, així com diversos assaigs en laboratori de les mostres de 

materials obtinguts i diverses proves in situ durant l'execució dels mateixos sondejos. 

Durant el desenvolupament de l'obra va sorgir la necessitat de realitzar certes 

modificacions sobre el projectat, que van quedar recollides en el primer projecte modificat, 

que reflecteix, entre altres aspectes, una variació del traçat i el canvi de posició de la cua de 

maniobres prevista a la estació d'Horta, que passava a ubicar-se en l'estació del Carmel. La 

secció geomètrica de la cua de maniobres es va mantenir invariable respecte a la dissenyada 

en el projecte constructiu, és a dir, volta circular de 6,625 metres de radi, tancada amb 

contravolta de 71,86 metres de radi. La connexió de la cua de maniobres amb el túnel de línia 

s'obtenia mitjançant un túnel de via única de 6,50 metres d'ample i 6,85 metres d'alt, resolt 
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mitjançant una secció amb arc de mig punt, amb volta de 3, 25 metres de radi i les parets 

laterals rectes. Posteriorment es realitzava una transició mitjançant un telescopi, que s'anava 

adaptant des de la secció de la via única a la de la cua de maniobres. 

 

 

Figura 5.1.1 Plànol de situació de la cua de maniobra de l'estació del Carmel. 

 

El procediment de disseny utilitzat per al càlcul de la cua de maniobres en la nova 

ubicació va ser el mateix que l’utilitza’t en el projecte inicial, i el procés constructiu definit en el 

primer projecte modificat era el d'excavació a secció completa en determinades seccions, i el 

d'excavació en avanç i destrossa en altres. L'execució de la cua de maniobres de l'estació del 

Carmel es va iniciar el mes de juny de 2004, començant des del PK 0 +900, lloc en què hi ha 

una galeria d'unió a la caverna de l'estació del Carmel, la qual ja estava excavada. Des d'aquest 

punt es va fer l'excavació, avançant al mateix temps en dos sentits, un cap al PK 0 +760, que 

seria l'inici de la cua de maniobres (lloc en què es produeix l'entroncament amb el túnel de 

línia) i un altre cap al PK 1 +105, que constitueix el final. L'excavació es va realitzar a secció 

completa fins al PK 1 +004, i des d'aquest punt fins al final en avanç i destrossa.  
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El procés constructiu i el sosteniment emprat en les seccions col·lapsades del túnel de 

la cua de maniobres del Carmel va ser fins i tot de major capacitat de sosteniment que el 

definit en el primer projecte modificat: 

- Excavació a secció completa a passades (longitud en el sentit d'avanç del túnel 

que s'excava previ al seu sosteniment) de 1,5 metres. 

 

- Sosteniment constituït per perns de 25 mm. De diàmetre i 6,0 m. de longitud, 

repartits en malla de 2,0 m. x 1,5 m. i 20 cm. de formigó projectat tipus HP-35 

reforçat amb 40 kg/m3 de fibra d'acer. 
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6. DESCRIPCIÓ I ANÀLISIS DE L’OBRA: LA CRISI DE 

L’ESVORANC  

En el següent apartat, es parlarà de la evolució del esvoranc, des de l’inici de la crisi, 

fent un petit recordatori dels successos més importants  que s’anaven produint dia a dia, dels 

problemes amb els que s’anaven trobant els operaris de l’obra i les situacions en las que  es 

van veure els afectats.  

També veurem les possibles causes, per les quals es va produir l’esvoranc, comentades 

per el Enginyer perit de la asseguradora MAPFRE.  

6.1. DESALLOTJAMENTS  PREVENTIUS 

A les 11 del matí del dimarts 25 de gener del 2005, mentre es realitzava l’excavació del 

túnel de la cua de maniobres corresponent a les obres d’ampliació de la L5 al Carmel, es va 

produir un col·lapse del sosteniment del hastial esquerra de la cua de maniobres de l’estació 

de el Carmel, formant-se arran d'això una campana d'uns 60 m2 en planta, que aconseguiria 

uns 3,5 metres d'altura sobre la clau del túnel (la superfície es trobava en aquest punt a uns 32 

metres sobre la volta), a la confluència del passatge Calafell amb els carrers Sigüenza i Conca 

de Tremp. 

Immediatament es van iniciar els treballs de segellament i estabilització dels terrenys, 

que va consistir en gunitar, projectant formigó a la superfície de la campana creada i aportar 

terres sobre la paret lateral esquerre del túnel a la base del despreniment, per intentar 

contenir-lo. També es va procedir a col·locar un extensòmetre en superfície per detectar 

possibles moviments que alertessin d'un possible col·lapse i es va plantejar la possibilitat de 

realitzar una perforació des de superfície (a 32 metres sobre la clau del túnel) per formigonar 

la campana. per bé que hi va continuar havent despreniments. Aquest mateix dia, cap a les 

14:00 hores, es va ordenar desallotjar l'edifici situat a Conca de Tremp 2 i a les 21:00 hores es 

va donar ordre de desallotjar l'edifici confrontant, al número 10 del passatge de Calafell. Tot i 

les mesures empreses per intentar estabilitzar la campana creada (gunitat i aportació de 

terres), es van anar produint successius despreniments que la feien progressar cap a 

superfície. 

Durant tota la nit i l’endemà van continuar els treballs tècnics d’aportació de formigó 

per tal de tornar a omplir el buit i estabilitzar el terreny, amb l’objectiu que els veïns poguessin 

tornar al seu domicili al més aviat possible i reprendre les obres amb normalitat. 
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6.2. APARICIÓ DEL PRIMER ESVORANC: EVACUACIÓ EN UN 

RADI DE SEGURETAT I ENDERROCAMENT D'EDIFICIS 

Malgrat les tasques de consolidació del subsòl, a les 8:30 del matí del dia 27 de gener 

la lectura de l’extensòmetre va registrar les primeres anormalitats. Els bombers i tècnics de 

l’administració que hi treballaven van localitzar petites esquerdes en superfície a la zona, es va 

ordenar el desallotjament immediat dels edificis número 27-29 i del 34 al 40 del carrer 

Sigüenza i la sortida dels operaris del túnel. A les 9:30 es va ordenar el desallotjament dels 

operaris que treballaven en superfície, produint-se de manera immediata el col·lapse del 

terreny sobre la vertical del túnel de la cua de maniobres. El forat, amb una superfície 

aproximada de 320 m2 i una profunditat d'uns 8 metres, va ocasionar l'ensorrament de 

l'edificació de Conca de Tremp 2.També descalçar la fonamentació de l'edifici confrontant, 

situat al número 10 del passatge de Calafell, deixant greument compromesa la seva estabilitat, 

i va originar l'aparició d'esquerdes i fissures en altres edificis i habitatges de la zona per 

descompressió del terreny. 

Com a mesura de seguretat 

preventiva, i segons el criteri dels directors 

tècnics de l’obra, es va procedir a un ampli 

desallotjament de la zona en un radi de 

seguretat d’uns 100 m. Concretament, cinc 

illes d’habitatges estaven afectades, i així 

vuitanta-quatre edificis de sis carrers, 

compresos en un perímetre de seguretat 

constituït pels carrers Pantà de Tremp i 

Llobregós fins al número 152 dels parells, Bernat Bransi des del número 1 fins al 41 dels 

imparells, i la carrer Sigüenza fins al 74 dels parells i el 51 dels senars, Conca de Tremp i 

passatge Calafell i les dues escoles del carrer Llobregós van ser desallotjades. Es van tancar 

també cinquanta-vuit comerços. En total es va evacuar a 1.276 persones. 

Els edificis contigus a l’esvoranc presentaven afectacions estructurals greus, que 

n’aconsellaven l’enderrocament. A la vista de l’estat del subsòl i dels habitatges directament 

afectats, els responsables de l’obra i els comandaments del cos de Bombers van prendre en 

consens les decisions següents: omplir amb formigó mitjançant tres camions bomba, 

l’esvoranc per tal de garantir l’estabilitat del subsòl i no incrementar les patologies dels edificis 

propers, establir controls d’accés a les zones afectades en un perímetre de seguretat i 
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enderrocar totalment els edificis de Conca de Tremp número 2 i passatge Calafell número 12-

14.  

6.3. APARICIÓ D'UN SEGON ESVORANC.  

Inicialment, la direcció tècnica va preveure la possibilitat d’apuntalar l’edifici de 

Calafell número 10, però no va ser possible per la seva precària estabilitat, el que va motivar 

que el dia 31 de gener s’ordenés el seu enderroc parcial atenent a l’estat de ruïna imminent. 

Un cop finalitzat l’enderroc, a la 1 de la matinada del dia 3 de febrer, es va produir un nou 

col·lapse del túnel en les seccions contigües a les anteriorment col·lapsades, es va manifestar 

un nou esvoranc, a continuació de l'anterior ja emplenat, d’uns 6 m de diàmetre. L’aparició 

d’aquest segon esvoranc confirmava la situació d’inestabilitat del subsòl. Aquest nou esvoranc 

va afectar greument l'estabilitat dels edificis contigus al de passatge de Calafell 10 (que ja 

havia estat enderrocat), és a dir, els edificis del passatge de Calafell 6 i 8 i Conca de Tremp 6.  

Immediatament es van aturar els treballs a l’interior del túnel i es va desallotjar tots els 

veïns que havien començat a tornar a les seves llars el dia abans. Es repetia, doncs, la situació 

d’inestabilitat manifesta del dia 27 de gener. 

En aquell moment, s’adoptaren mesures d’urgència per evitar la progressió de les 

terres cap al forat. Es van col·locar testimonis per mesurar els moviments. Al llarg del dia es 

mobilitzaren en diferents tasques de suport, ajut i coordinació un total de nou-cents quinze 

funcionaris, personal de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. 

6.4. LA COMISSIÓ TÈCNICA PREN DUES DECISIONS: OMPLIR 

EL TÚNEL DE FORMIGÓ I ENDERROCAR EDIFICIS 

L’aparició dels dos esvorancs, com a conseqüència dels ensorraments de la volta de la 

cua de maniobres, van posar de manifest la inestabilitat del subsòl i l’aparició de diverses 

patologies en els edificis més propers. 

La dificultat tècnica d’afermar el terreny i l’empitjorament de la situació va fer que el 

mateix dia 3 de febrer es constituís una comissió tècnica que acordà inutilitzar definitivament 

tot el túnel de maniobres que es trobava executat per darrere del despreniment (uns 160 

metres de túnel), l'estat després de l'ensorrament es desconeixia, existint la possibilitat que 

pogués haver-se vist afectat i debilitat per l'ensorrament, així doncs es va adoptar la decisió 
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d'emplenar del tot de formigó, estimant-se aquesta la mesura més ràpida per estabilitzar el 

terreny i evitar altres possibles col·lapses.  

D’altra banda, el mal estat de cinc edificis va fer que es procedís a enderrocar-los un 

cop es segellés del tot el túnel. Concretament es tractava de les finques corresponents als 

números 4 de Conca de Tremp i 10 de Calafell (al febrer), i la 6-8 de Calafell i 6 de Conca de 

Tremp (al març). L'anul·lació del túnel es va realitzar mitjançant perforacions tant des de 

l'interior com des de la superfície, en diferents punts al llarg del traçat, a través de les quals es 

va bombejar formigó fins al complet segellat del túnel. Addicionalment, atesa la proximitat de 

la zona col·lapsada al túnel de l'estació del Carmel, ja perforat, es va decidir per precaució 

reforçar el sosteniment de la mateixa, mitjançant la col·locació de cimbres metàl·liques, barres 

d'acer disposades entre armadures i xapes Bernold (xapes de reforç entre armadures) 

recobertes d'una capa de gunita. Totes aquestes mesures estaven encaminades a millorar la 

contenció i sosteniment del terreny. Així mateix, es va ordenar l'execució d'injeccions de 

consolidació del terreny a la zona de l'esvoranc per estabilitzar la massa de terreny que va 

resultar mobilitzada i que, per tant, havia perdut compacitat. Aquestes injeccions es van 

realitzar a través d'uns tubs instal·lats al terreny, prèvia perforació, que permeten que s'injecti 

el ciment a pressió, el qual es distribueix i es barreja amb el terreny, produint l'estabilització 

d'aquest.  

D'altra banda, per controlar els possibles moviments que puguin experimentar els 

edificis de la zona, associats a possibles processos de descompressió del terreny, es va 

instal·lar un sistema automàtic que, a través de diverses estacions totals situades en els terrats 

d'alguns edificis, fent un escaneig automàtic, i mires instal·lades a les façanes dels edificis 

pròxims, llançaven lectures sobre la posició d'aquestes. Amb això es permetia detectar els 

possibles moviments que es poguessin manifestar pràcticament en temps real. 

Un cop finalitzats els treballs d’apuntalament, el 21 de febrer es van iniciar les tasques 

d’enderroc d’aquests immobles, en un procés que va durar cinc setmanes. En tres mesos es va 

fer efectiu el rebliment del túnel de la cua de maniobres, per la qual cosa van caldre 14.700 m2 

de ciment. També va anunciar que GISA i l’empresa CARSA, en col·laboració i permanent 

contacte amb experts en estructures, havien començat els treballs de reforç dels edificis que 

presentaven esquerdes. 
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Figura 6.4.1. Enderroc del edifici del carrer Conca de Tremp 

6.5. EL PRINCIPI DE LA SOLUCIÓ: LICITACIÓ DEL PROJECTE 

MODIFICAT DE L'AMPLIACIÓ DE L'L5 HORTA-VALL 

D'HEBRON 

A la nova licitació per el projecte modificat 7, es demanà una nova cua de maniobres a 

les cotxeres de Sant Genís i un reforçament general del sistema constructiu en tota la obra i 

surt un any després de l’inici de la crisi. L'import de licitació era de 146,4 MEUR i es preveia 

que les obres es podrien reprendre a finals del any 2006 amb un termini d'execució de 30 

mesos. 

El projecte constructiu que va sortir a licitació parteix del projecte constructiu inicial 

que preveia la construcció de dues estacions noves, Carmel i Taxonera, així com la remodelació 

i ampliació de l’estació existent de Vall d’Hebron, l’adaptació de l’estació d’Horta a persones 

amb mobilitat reduïda i la construcció de dues cues de maniobres.   

6.5.1. NOVA CUA DE MANIOBRES 

El traçat arrenca a l’inici de l’entrada a l’estació d’Horta. A aquesta zona el traçat es 

recolza sobre l’estació d’Horta i la cua de maniobres. A continuació se situa l’estació del 

Carmel, que queda ubicada coincidint amb la caverna que ja està parcialment excavada. El 

traçat coincideix també amb la següent estació de Taxonera-Coll i enllaça amb una corba 

                                                           
7
 Licitació publicada al BOE del projecte modificat de l'ampliació de l'L5 Horta-Vall d'Hebron, a 

l’annex 4 
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circular que dóna pas a una altra recta on es disposa un desviament diagonal per projectar la 

nova cua de maniobres davant les cotxeres de metro de Sant Genís.  

Aquesta nova cua tindria capacitat per a 10 trens distribuïts en 5 vies paral·leles i seria 

executada a cel obert, ja que es projecta sota el carrer que voreja les cotxeres de metro de 

Sant Genís, on no hi ha edificacions. Al darrere de l’estació de Vall d’Hebron es mantedria la 

segona cua de maniobres amb tres vies i una capacitat per a 3 trens.  

Al març del 2007 8es reprenen les obres del metro paralitzades per l'enfonsament del 

Carmel amb més inspeccions i noves mesures de seguretat.  

6.6. POSSIBLES CAUSES DE L’ESVORANC 

Al llarg de tot el procés de peritatge es van analitzar i van estudiar multitud de factors 

que van poder haver tingut influència en el col·lapse del sosteniment i la propagació fins a la 

superfície de la xemeneia inicialment manifestada després del col·lapse. D'aquesta manera, 

inicialment es va debatre àmpliament, i va ser motiu de controvèrsia, si el procediment de 

disseny i constructiu emprat (DEA, variant del Nou Mètode Austríac) era el més adequat per al 

tipus de terreny existent. D'altra banda, es va analitzar l'aplicació d'aquest mètode, que, com 

ja hem explicat, implica realitzar un seguiment de les mesures de convergència en les seccions 

de control establertes, comprovar si aquestes s'adeqüen als valors esperats segons el projecte 

i recalcular al manteniment en cas de no adaptar-se. 

 

Figura 6.6.1 Secció longitudinal en la que es pot apreciar les injeccions de consolidació. 

                                                           
8
 Comunicat de premsa del Gabinet de comunicació de la Generalitat de Catalunya, a l’annex 4 

http://www.3cat24.cat/noticia/196642/altres/Es-reprenen-les-obres-del-metro-paralitzades-per-lenfonsament-del-Carmel-amb-mes-inspeccions-i-noves-mesures-de-seguretat
http://www.3cat24.cat/noticia/196642/altres/Es-reprenen-les-obres-del-metro-paralitzades-per-lenfonsament-del-Carmel-amb-mes-inspeccions-i-noves-mesures-de-seguretat
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A la cua de maniobres s'havien establert un total de 14 seccions de control i es disposa 

als voltants de la zona col·lapsada de la secció de convergència 2 ( PK 0 +930). Segons els 

registres de les lectures topogràfiques a la secció de convergència 2, es constatava que 

aquesta secció presentava unes deformacions o convergències superiors a les experimentades 

en seccions contigües en similars materials i amb igual sosteniment i que aquestes eren 

superiors a les que s'havien previst segons el càlcul de projecte. D'altra banda, es constatava 

en aquests registres que les convergències no semblaven tendir a l'estabilització o almenys no 

ho feien d'una forma clara (quan s'excava una secció, la velocitat de deformació és més gran al 

principi, decreixent a mesura que passa el temps, fins arribar pràcticament a aturar). També es 

va constatar en aquests registres que entre el 10 de novembre de 2004 i el 19 de gener de 

2005 no s'havien pres lectures de convergències.  

De l'anàlisi de les actes d'obra es va poder conèixer que es van realitzar assaigs de 

tracció i arrencada en els perns d'aquesta zona i assaigs de resistència de la gunita, obtenint 

valors de resistència d'aquesta per sota de les especificades per al tipus de gunita emprada, 

posant a més en qüestió que el gruix de gunita s'ajustés a l'especificat a la secció de 

sosteniment tipus que s'havia definit per aquesta zona. Una disminució dels valors de 

resistència i gruix de la capa de gunita implica un menor sosteniment del terreny, el que al seu 

torn pot derivar en unes majors deformacions o convergències. En les actes d'obra constava 

igualment una ordre de la direcció d'obra, de data 5 de gener de 2005, ordenant el sanejament 

i reposició de la capa de gunita a la zona existent entre les seccions de convergència 2 i 3. No 

obstant, d'acord a les declaracions de personal d'obra davant la comissió d'investigació que va 

dur a terme el Parlament de Catalunya, en aquesta zona s'hauria sanejat i suplementat el gruix 

de gunita amb noves projeccions. 

D'altra banda, es va analitzar la possible existència d'una falla o discontinuïtat 

subvertical en el terreny proper al paret lateral esquerre del túnel, que no hagués estat 

detectada en els estudis geològics, de manera que en realitzar excavacions pròximes al paret 

lateral esquerre el terreny entre aquesta falla i el túnel s'hauria desestabilitzat. S'ha discutit 

sobre si aquesta particularitat geològica és una falla pròpiament dita o un pla de discontinuïtat 

associat al grau de fracturació ja conegut del terreny, el cert és que sembla que la progressió 

fins superfície de la campana inicialment creada es va veure afavorida per l'existència d'aquest 

pla vertical. També va ser motiu de controvèrsia si s'havia fet un correcte estudi geològic i 

geotècnic del terreny en la nova ubicació de la cua de maniobres, i si el coneixement que es 

tenia del mateix abans d'iniciar la perforació de la cua de maniobres era l'adequat.  
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Un altre dels factors que es va estudiar durant la investigació va ser la possibilitat que 

el desencadenant de la decisió del sosteniment fora l'excavació de la solera realitzada pel 

contractista a la base del paret lateral esquerre de la zona afectada, que podria haver-se 

executat, segons algunes declaracions , al llarg d'uns 30 metres, amb una profunditat de fins a 

un metre, sense que s'hagués completat, en realitzar l'excavació a secció completa, el 

sosteniment fins a la base de l'arc. Segons aquesta hipòtesi, tot i que l'excavació s'havia definit 

a secció completa, es va deixar sense excavar el terreny de la solera en un gruix considerable, 

sense tenir la precaució de, almenys en les vores de la mateixa, rebaixar fins a la cota de la 

base de l'arc de sosteniment per a poder executar-lo en tot el seu desenvolupament. 

Així, d'haver-se executat l'excavació sense arribar a completar el sosteniment de l'arc 

fins a la base i d'haver-se executat l'excavació de la solera en una gran longitud (quan 

l'excavació del túnel s'executava en passades de 1,50 metres), s'hauria pogut descalçar l'arc 

del sosteniment. O dit d'una altra manera, en tota la longitud de la suposada excavació de la 

solera, l'arc que resisteix la càrrega del terreny hauria perdut un dels seus suports, quedat el 

terreny, per tant, sense aquest sosteniment. D'altra banda, també va sorgir la lògica pregunta 

de per què no es van adoptar amb anterioritat mesures de reforç del sosteniment, havent-se 

constatat que les convergències estaven fora de les previsions del càlcul, o com durant més de 

dos mesos no es van prendre lectures de convergència en l'esmentada secció de control, o el 

que és el mateix, que no es va realitzar un seguiment de les convergències. Després l'anterior 

exposició dels factors la influència en els fets va ser objecte d'anàlisi durant la investigació. 

Algunes de les conclusions de l'informe dels experts que van participar en la comissió 

d'investigació del Parlament de Catalunya: 

La presència d'una discontinuïtat geològica en el punt de l'accident, així com el gruix de 

roca sobre l'excavació, probablement inferior al que s'esperava, són elements que poden 

explicar la inestabilitat de convergències detectada al túnel i la manera i evolució de la ruptura 

del terreny. 

La manca de mesures de convergència en la secció 2 i la consegüent no aplicació dels 

reforços de malla i bulons previstos en el propi projecte modificat per al cas de convergències 

no estabilitzades amb valors superiors als de càlcul, comporta el mantenir una secció molt 

estricta amb poc recorregut dels coeficients de seguretat. Resulta, doncs, una secció resistent 

amb poca capacitat de resposta davant sol·licitacions addicionals no previstes ja 

despreniments de blocs. 



                                                                      L’arribada de la L5 del Metro al barri del Carmel  

Anàlisi dels impactes de la crisi de l' esfondrament i les solucions adoptades  52 
 

 

Figura 6.6.2. Croquis explicatiu de la situació que podria haver-se produït a la cua de maniobra. 

 

Figura 6.6.3 Croquis que reflecteix la solució correcta (execució del sosteniment fins a la base de l'arc). 

- L'excavació de la solera prèvia a l'accident no es pot considerar conseqüència d'un 

error, ni pot constituir per si mateixa la causa única de l'esfondrament. 

- No s'efectua una campanya de sondeigs per a la nova ubicació del túnel de maniobres 

(prevista en el projecte modificat), ni tampoc un estudi geològic ni geotècnic específic. 

- No consta una supervisió efectiva del projecte modificat per part de la Direcció 

General de Ports i Transports de la Generalitat, ni de GISA. 

- No consta que el projecte modificat hagi estat tramitat i aprovat oficialment, d'acord 

amb el procediment aplicable. 
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6.7. CONSEQÜÈNCIES DEL COL·LAPSE DEL TERRENY 

 
Les conseqüències directes del col·lapse del terreny sobre la vertical de la cua de 

maniobres podrien resumir en els següents punts: 

- Ensorrament de l'edifici de Conca de Tremp 2, que va resultar absorbit  per l'esvoranc 

que es va manifestar el 27 de gener de 2005, i desestabilització de l'edifici del passatge 

de Calafell 10, al descalçar seva fonamentació, sent els danys de tal magnitud que van 

obligar al seu posterior enderrocament. 

 

- Desestabilització dels edificis del passatge de Calafell 6 i 8 i de Conca de Tremp 6, pel 

segon esvoranc manifestat el 3 de febrer, que en últim terme també va fer necessària 

la seva demolició. 

 

- Els edificis del perímetre desallotjat van patir danys en divers grau, motivats 

principalment per assentaments associats a la descompressió del terreny originada per 

l'esvoranc. Així, els edificis més propers a l'esvoranc van haver de ser apuntalats i van 

patir importants danys estructurals, que van obligar en molts casos a recalçar els seus 

fonaments mitjançant micropilots i a efectuar reforços estructurals. Els edificis més 

allunyats de l'esvoranc van patir fisuració i esquerdament en divers grau, 

principalment en envans, paviments, enrajolats, falsos sostres, etc... Sense que 

arribessin a manifestar problemes estructurals. 

 

- Desallotjament de les aproximadament 1.057 persones que vivien en els 84 edificis 

compresos en el perímetre de seguretat, la majoria de les quals van ser allotjades 

inicialment en hotels de la ciutat. 

 

- Afeccions als comerciants de la zona, tant d'aquells els comerços quedaven dins del 

perímetre de seguretat desallotjat, sent obligats per tant a tancar, com dels 

comerciants de la zona externa al citat perímetre, per la pèrdua de vendes que va 

suposar que part del barri fora desallotjat. 
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7. DESCRIPCIÓ DEL MEDI SOCIAL AFECTAT: ELS VEINS 

DEL CARMEL 

L’esllavissament de terres en la tunelació del metro en el barri del Carmel i 

l’esfondrament d’edificis de veïns com a conseqüència més immediata, ha deixat un nombre 

important de famílies treballadores desproveïdes del patrimoni més elemental i dels efectes 

personals més estimats. Aquests fets han provocat un impacte social i mediàtic de gran abast, 

que ha posat de manifest les debilitats de l’acció pública de totes les administracions davant 

de situacions no previstes. 

Les obres d'aquesta infraestructura van estar aturades dos anys per l'esfondrament el 

2005 del túnel de maniobres. Després d'aquests fets, es va posar en marxa un pla per abordar 

la transformació del Carmel i millorar així l'estat dels habitatges o l'accessibilitat d'un barri en 

bona part autoconstruït pels veïns.  

7.1. GESTIÓ DE LA CRISI I ACORDS ASSOLITS PER LA 

GENERALITAT AMB ELS AFECTATS 

  
Des dels primers moments, la gestió de la crisi va ser assumida per l'Ajuntament de 

Barcelona i per la Generalitat de Catalunya, allotjant a les persones afectades en hotels, 

establint oficines d'informació, oferint ajudes en forma de dietes als desallotjats i ajudes als 

comerciants. També es va oferir als desallotjats, com a alternativa a l'allotjament en un hotel, i 

la percepció d'un import econòmic mensual per al lloguer d'un habitatge, a més d'un import fix 

per a despeses. Posteriorment, la gestió de la crisi va ser assumida en exclusiva per la 

Generalitat de Catalunya, establint en primer lloc, dins el perímetre desallotjat, diferents zones 

en funció del nivell de danys present en els edificis. Així, es va definir com a zona Vermella 

aquella que comprenia els edificis que es van ensorrar o van haver de ser demolits. Es va 

definir una zona Groga, que englobava els edificis més propers a l'esvoranc i que presentaven 

major nivell de danys (en la majoria d'ells a nivell estructural), i caldrà en la pràctica totalitat 

dels casos el micropilotatge dels seus fonaments i la seva rehabilitació estructural . Finalment, 

es va definir com Zona Verda la que englobava els edificis més allunyats de l'esvoranc i que 

presentaven un menor nivell de danys, requerint principalment la reparació d'esquerdes i 

fissures. 
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Una cop establerta les zones, es va encarregar la gestió de la Zona Groga a GISA i la 

gestió de la Zona Verda a ADIGSA (empresa pública que administra i gestiona els habitatges 

socials de la Generalitat). Sent GISA l'encarregada de la gestió de la Zona Groga, escometre 

aquí les següents tasques: 

- Contractar amb el gabinet Cotca (Control Tècnic de Catalunya) la inspecció de tots els 

habitatges i l'elaboració d'informes de patologies. 

 

- Contractar amb l'estudi d'arquitectura de Carles Buxadé dels projectes de rehabilitació 

dels edificis de la Zona Groga, que definissin exactament les obres de micropilotatge i 

rehabilitació. 

 

- Contractar amb empreses especialitzades les actuacions de micropilotatge i reparació / 

rehabilitació dels edificis afectats. 

A la Zona Verda, gestionada per ADIGSA, es va establir un protocol d'actuació que 

comprenia les següents mesures: 

- Inspecció dels edificis i habitatges afectats, en la qual participaven el propietari, un 

mosso d'esquadra (per aixecar acta), un tècnic d'ADIGSA i un arquitecte o arquitecte 

tècnic del col·legi corresponent. 

 

- Es preveia, si s'estimava convenient, la realització d'assaigs geològics/geotècnics sobre 

el terreny de suport de les fonamentacions dels edificis. 

 

- Emissió després d'aquest procés d'inspecció i estudi d'un informe per descriure l'estat 

dels habitatges, i d'un certificat garantint l'estabilitat de l'edifici. 

 

- Contractació a diverses empreses especialitzades de les actuacions necessàries de 

reparació dels danys presents en els habitatges. 
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Figura 7.1.1. Plànol de la zona afectada 

7.2. DISTRIBUCIÓ DELS AFECTATS PER ZONES 

Zona Vermella (enderroc) 

-   Afectats: 91 persones, que corresponen a 35 habitatges 

-   Adherits: 90 persones 

-   Afectats indemnitzats: 90 

-   Afectat pendent: 1 

Zona Groga sense danys estructurals 

-   Afectats: 293 persones, corresponen a 117 habitatges 

-   Adherits al Conveni: 291 persones 

-   Querellants: 2 persones 

-   Afectats indemnitzats: 291 
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Zona Groga amb danys estructurals (micropilotada) 

-   Afectats: 272 persones, corresponen a 113 habitatge 

-   Adherits al Conveni:  265 persones 

-   No adherits:  7  persones (pendent de padró) 

-   Afectats indemnitzats: 265 

Zona Verda 

-   Afectats:  620 persones, corresponen a 267 habitatges 

-   Adherits al Conveni:  603 persones 

-   No adherits: 17 persones (pendent de padró) 

-   Afectats indemnitzats: 603 

7.3. VEÏNS I VIVENDES AFECTADES  

A continuació veurem diferents gràfics en els quals es podrà observar la situació del 

afectats del barri, tant veïns, com comerços desallotjats:  

Com hem comentat en anteriors apartats l’actuació per part del govern va ser molt 

ràpida, van ser desallotjats 1276 persones, de les quals en data 27 de setembre de 2006, 

encara no havien retornat a les seves cases o en alguns casos a les noves construccions, però 

podem observar que vuit mesos més tard encara quedaria una família sense ubicar en un nou 

indret.  

 

Figura 7.3.1. Gràfic dels afectats retornats en data 27/09/2006  
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En el següent gràfic ens podem fer una petita idea del que podia haver succeït si 

aquest habitatges no haguessin estat desallotjats. Van haver-hi un total de 530 domicilis 

afectats, en un total de 69 edificis, repartits en 72 escales, d’aquests 530 habitatges, eren buits 

57, la resta estaven ocupats en el moment que es va produir el primer esvoranc. Així doncs 

podem imaginar la magnitud que hagués tingut el succés, si l’actuació dels bombers i policia no 

hagués estat ràpida. Cal recordar que no va haver-hi cap ferit.  

 

 

Figura 7.3.2. Gràfic dels habitatges afectats  

 

A continuació observem amb més detall els habitatges que hi van ser afectats, he 

realitzat diferents gràfics per tal de veure l’afectació per zones, aquestes zones son en las que 

el govern va dividir la regió afectada del barri, la vermella va ser la zona que posteriorment va 

ser enderrocada, les grogues son les que envolten la vermella, es divideixen en dos, una amb 

micropilots,i la zona verda que és la que envolta la verda: 

 HABITATGES EDIFICIS ESCALES 

Zona Vermella 35 5 5 

Zona Groga 117 11 12 

Zona Groga micropilotada 113 12 14 

Zona Verda 267 41 41 
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Figura 7.3.3. Gràfic dels habitatges afectats, dividits per zones  

 

 

Figura 7.3.4. Gràfic dels habitatges afectats ocupats, dividits per zones  

7.4. COMERÇOS AFECTATS 

En el següent apartat estudiarem els comerços que van estar afectats. Els comerços 

han sigut els que més han patit ja que aquests, van veure afectats els seus negocis. Alguns han 

patit per partida doble, ja que a banda del seu negoci també els van desallotjar de les seves 

vivendes.  

Com hem dit els comerços han sigut als que més s’han mogut, als que més han 

reclamat a la Generalitat, el motiu és clar, les pèrdues. Hem fet entrevistes ha comerciants que 

han arribat a perdre 60000€ durant tot el termini de les obres. Uns 218 comerços van signar 

acords amb el govern, però hi ha d’altres que van decidir lluitar per tal d’apropar-se als seus 

guanys. Encara queden pendent 5 demandes dels 18 querellants. Es a dir que va haver un total 

de 236 comerços afectats.      
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Figura 7.4.1. Gràfic dels comerços afectats  

 

Com hem fet en el apartat anterior amb els domicilis, ara separarem per zones els 

comerços afectats, i veurem  a dia 27 de setembre de 2006, els que hi eren oberts, tancats, els 

que van cessar l’activitat:   

 VERMELLA GROGA VERDA AMPLIADA TOTAL 

OBERTS    1* 12 22 169 204 

TANCATS  5 22 2 0 29 

CESSAMENT 

ACTIVITAT 
0 1 2 0 3 

TOTAL 6 35 26 169 236 

* Aquest comerç va obrir de nou però en un altre ubicació, la Rambla del Carmel 

 

 

Figura 7.4.2. Gràfic dels comerços afectats 
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7.5. INDEMNITZACIONS  ALS AFECTATS  

Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya també va dur a terme les negociacions amb 

els afectats, arribant a la signatura de convenis9 10 amb la gran majoria dels ells. Els seus punts 

més destacats són els següents: 

Zona Vermella:  

- La Generalitat facilita un pis nou el valor sigui superior en 30.000 € al valor de 

taxació de l'habitatge demolida. 

- Indemnització per la pèrdua del contingut dels habitatges de 70.000 € per al 

titular, més 10.000 € per cada habitant addicional. 

- Indemnització de 30.000 € per habitant en concepte de danys morals. 

Zona Groga y Verda: 

- Acords en relació amb els habitatges afectats: 

- Acreditació de l'estabilitat dels edificis (certificat emès per tècnics intervinents 

en les inspeccions). 

- Garantia de 15 anys enfront de danys. 

- Fins a tres inspeccions posteriors (als 6 mesos, 2 anys i 5 anys) per garantir 

l'estabilitat. 

- Compromís de compra dels habitatges fins a 6 anys després de la posada en 

funcionament de la línia 5 al valor de taxació anterior al 27 de gener de 2005, 

actualitzat segons l'índex mitjà d'increment del preu de l'habitatge de segona 

mà a Barcelona. 

- Per a propietaris de la Zona Groga, dret a permutar el seu habitatge per un 

altre similar facilitada per la Generalitat o proposada per l'afectat, fins a un 

límit d'un 25% superior al valor de l'habitatge afectat (crèdit hipotecari 

assumint l'afectat el principal i la Generalitat els interessos). 

- Per inquilins de la Zona Groga, dret a habitatge amb protecció oficial en règim 

de lloguer o compra. 

- Reserva durant 5 anys del 25% dels habitatges en promocions sobre sòl públic 

per a veïns de les zones afectades que vulguin optar a un habitatge nou. 

                                                           
9
 Acords oficials de la Generalitat amb els afectats al febrer de 2005, a l’annex 4 

10
 Nou acord de govern a l’abril de 2005, a l’annex 4 
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Acords en relació amb les millores del barri: 

- Renovació de les façanes de tots els edificis de la zona afectada. 

- Instal·lació d'ascensors en aquells edificis on fos tècnicament possible. 

- Renovació de les xarxes de serveis i garantia de subministrament de servei de 

comunicacions de banda ampla per cable. 

Indemnitzacions a veïns d'edificis que no van ser objecte de reparacions estructurals: 

- 10.000 € com a pagament únic per tots els conceptes. 

- 500 € per habitant, si no poden retornar a l'habitatge en la data prevista a la 

signatura del conveni. 

Indemnitzacions a veïns d'edificis que van ser objecte de reparacions estructurals: 

- 10.000 € com a pagament únic per tots els conceptes. 

- Habitatge alternativa de lloguer facilitada per la Generalitat, o l'abonament de 

900€/mes, fins a la finalització de les obres de rehabilitació. 

- Indemnització per no disposar del seu habitatge d'entre 500-600 € /mes. 

 
El cost econòmic que va suposar el sinistre del Carmel, sota la perspectiva o 

enfocament dels danys a tercers, va assolir un valor de més de 81 milions d'euros, que van ser 

suportats per la Generalitat de Catalunya. En el quadre que s'aporta a l’annex 11, es recull la 

totalitat dels costos associats al sinistre.  

En el mateix s'aprecia, per exemple, que la despesa en hotels durant tota la gestió de 

la crisi va pujar a més de 15 milions d'euros, que les indemnitzacions als afectats per tots els 

conceptes reflectits en els convenis van ascendir a gairebé 28 milions d'euros, o que les 

actuacions a la Zona Groga dels edificis que van requerir rehabilitació estructural van superar 

els 23 milions d'euros. 

 

 

 

                                                           
11

 Quadre resum de la totalitat dels costos al sinistre, a l’annex 5 
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7.6. SOLUCIONS INSTITUCIONALS: ELS PROCEDIMENTS 

Desprès de l'exposició de la part tècnica del sinistre, de les mesures i acords assolits 

per la Generalitat i dels costos incorreguts per aquesta, passaré a explicar succintament els 

procediments que és van instar al llarg del temps transcorregut des de la seva producció fins a 

la resolució d'aquest. 

Els procediments que és van instar van ser els següents: 

1) Procediment penal amb la interposició d'una querella criminal. 

2) Comissió d'investigació instada per la Generalitat de Catalunya. 

3) Expedient de Responsabilitat Patrimonial instat per la mateixa Administració. 

4) Acord extrajudicial. El Procediment penal s'inicia a incoar diligències prèvies al Jutjat 

 d'Instrucció número 32 de Barcelona pel col·lapse dels edificis. No obstant això, 

 aquestes diligències prèvies és van arxivar ja que els delictes de danys només són 

 seguits a instància de part. El procediment només és va poder reobrir quan és va 

 presentar la primera querella per part de dos dels afectats, a la qual poc a poc és van 

 anar adherint la resta dels afectats i el Ministeri Fiscal com a acusació pública. 

La querella es va presentar per un delicte d'estralls i per un delicte de danys per 

imprudència. S'entén que comet estralls qui provocant explosions o utilitzant qualsevol altre 

mitjà de potència destructiva similar causés la destrucció d'edificis, el delicte de dany el comet 

el qui causi dany en propietat aliena. 

 La querella es va presentar contra GISA com a promotora de l'obra; contra la UTE 

Constructora: FCC, Comsa i Copisa, i contra la UTE Direcció Facultativa: TEC-4 i Geocontrol. En 

la mateixa es va demanar una fiança de 100 milions d'euros en concepte de responsabilitat 

civil, però el jutjat no la va admetre. Es van presentar altres querelles contra els anteriors que 

es van acumular en el mateix jutjat, afegint com a responsable civil subsidiari a la Generalitat i 

com a responsables civils directes a les companyies d'assegurances de tots els intervinents. El 

procés va avançar i es va anar prenent declaració en qualitat d'imputats als representants 

legals de totes les empreses. Així mateix, es va encarregar la realització d'un informe pericial a 

tres pèrits de reconegut prestigi, així com la realització d'informes a diversos laboratoris.  

En un moment determinat, la Generalitat va presentar un escrit al jutjat sol·licitant que 

se li tingués no com a responsable civil subsidiari de GISA, sinó com perjudicada, ja que s'havia 
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fet càrrec de tots els costos del sinistre sense ser responsable en el mateix. La jutge no va 

admetre la sol·licitud. Les companyies d'assegurances no van arribar a personar en el 

procediment penal. Tot i que el sinistre ja s'ha resolt des del punt de vista civil, penalment 

encara no s'ha dictat interlocutòria de sobreseïment. 

Amb data 4 de juliol de 2008 es va fer públic un Acte del Jutjat d'Instrucció número 33 

de Barcelona pel qual es decreta el sobreseïment lliure de les actuacions pels delictes d'estralls 

i danys per imprudència. En la interlocutòria s'exposa com a causa principal per dictar aquest 

sobreseïment la renúncia dels perjudicats que, com sabem, van desistir del procediment penal 

en rebre les indemnitzacions per part de la Generalitat, ja que, si els perjudicats renuncien a 

qualsevol reclamació i perdonen expressament el causant dels danys, no li és possible al jutge 

entrar a valorar els fets comesos, així mateix entén que no hi va haver delicte d'estralls ja que 

el dany no va afectar ni el funcionament d'un servei públic ni es va posar en perill la vida de les 

persones. En conseqüència, el procés penal va quedar definitivament resolt tres anys i mig 

després de l'enfonsament. Els moments més importants de la comissió parlamentària van ser: 

la compareixença del conseller d'Obres Públiques el 24/02/05, de la qual ressalta la suspensió 

de les obres; l'exigència a les dues UTE per fer el necessari per assegurar l'obra ja acabada; 

requerir a GISA que convoqui nou concurs per a un projecte modificat; ordenar a GISA que se 

suspenguin els subcontractes amb les UTE fins a establir responsabilitats; crear una comissió 

d'experts; respondre davant dels tercers perjudicats dels danys causats i emprendre accions 

legals perquè les empreses responguin del dany causat, i mantenir operativa l'atenció a les 

persones afectades. 

L'informe de la comissió, que no és vinculant, va considerar que el sinistre es va deure 

a un cúmul de circumstàncies, pot considerar corresponsables tots els intervinents en l'obra. 

El desembre de 2005, el Departament de Política Territorial de la Generalitat va 

convocar a una reunió en què els perits contractats per al seguiment i control de tots els costos 

van adonar a les companyies asseguradores de totes les parts de totes les quantitats pagades 

fins a aquesta data , que ja superaven els 75 milions d'euros. 

Davant el fracàs de la reunió anterior, la Generalitat va iniciar d'ofici un expedient de 

responsabilitat patrimonial. En el sinistre del Carmel es va instar el procediment d'ofici i es va 

donar trasllat a totes les parts, així com a les seves respectives companyies d'assegurances, 

perquè fessin les al·legacions. 
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L'expedient de reclamació patrimonial acabar per acord de totes les parts interessades 

en el procediment: dels més de 81 milions d'euros que havia desemborsat la Generalitat, 

renunciava al recobrament d’ aproximadament 15 milions d'euros, ja que cap de les parts 

estava disposada a assumir la generositat amb la qual s'havia indemnitzat als afectats. Els 66 

milions restants es van dividir en tres parts: un terç a la promotora i els altres dos terços entre 

la UTE Constructora i la UTE Direcció Facultativa. 

Les diferents asseguradores de les empreses que desenvolupaven les funcions 

descrites van assumir els imports que els imposaven els contractes d'assegurança subscrit, 

moltes d'elles fins al límit d'indemnització, i caldrà però que les pròpies empreses implicades 

suportessin la part de l'import corresponent que no arribaven a assolir les pòlisses disponibles. 

És de ressaltar que en l'acord s'estableix: 

1.   No es té en compte ni la culpa ni la negligència de cap de les parts implicades. 

2. L'abonament de la liquidació de l'acord no suposa cap reconeixement de 

 responsabilitat, ni de fet, ni jurídica, ni constitueix un acte propi de coparticipació en la 

 causa del sinistre. 

3.   Que l'acord és per la totalitat dels danys. 

4.  Que no hi ha acció de reclamació entre les parts implicades, sigui quin sigui el 

 resultat de les resolucions judicials que es dictin amb posterioritat a la signatura de 

 l'acord. Es prohibeix l'acció de repetició. 

5. - La Generalitat es compromet a assumir, en solitari, qualsevol nova reclamació que 

 es presenti per part d'algun perjudicat sense que pugui repetir aquesta quantitat 

 enfront de les parts signants de l'acord. 
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8. LES TRANSFORMACIONS AL BARRI: VALORACIÓ 

DELS IMPACTES 

Als últims anys, el barri del Carmel ha viscut hi encara està vivint una profunda 

transformació, que en part neix d’haver aconseguit convertir en actuacions concretes la 

sortida d’una crisi. Des de l’accident al any 2005, les Administracions públiques, l’Ajuntament 

de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol han desenvolupat tots els 

instruments ne cesaris per tal que el Carmel pugui millorar la qualitat del seu espai públic i la 

seva accessibilitat.  

Un procés que encara no s’ha aturat, en aquests 7 anys el barri s’ha transformat molt: 

- S’ha reurbanitzat carrers i places  

- S’han construït i planificat nous equipaments  

- S’ha iniciat un pla d’instal·lació d’escales mecàniques 

- S’ha impulsat la rehabilitació d’habitatges i la instal·lació d’ascensors en 

edificis antics 

- S’ha iniciat la construcció de nous habitatges 

- S’està portant a terme un pla de construcció de més aparcaments  

- S’ha fet possible l’arribada del metro 

A més, des de l’Ajuntament també s’ha posat les bases per al futur del barri amb 

l’aprovació dels nous planejaments del Carmel i de Tres Turons. El primer té per objectiu 

l’ordenament urbanístic dels barris del Carmel, Teixonera, Font d’en Fargues i Horta. El segon 

la creació d’un gran espai verd estratègic de la ciutat. 

En aquest context, l’arribada del Metro al Carmel suposa una peça clau en aquest 

procés de transformació, ja que suposa una connexió directa amb el centre de la ciutat i amb 

tota la xarxa metropolitana. Els veïns i veïnes del barri veuran com la seva qualitat de vida 

augmenta de forma significativa gràcies a totes aquestes transformacions.  

“Orgull, treball, estimació, sentit de pertinença, col·lectivitat...són alguns dels 

qualificatius que utilitzaria prioritàriament per definir unes persones Casillas que han tingut 

voluntat de suma, d’integració i d’aportació a una nova realitat social i cultural que han sabut 

fer-se seva.  Es van construir la seva realitat de manera individual, però en un àmbit col·lectiu 

que ha fet creixer i enriquir socialment i culturalment aquesta ciutat.” Opinió d’Antoni Coll 

Tort, Director de Participació de l’Agència de promoció del Carmel i entorns, s.a. 
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8.1. LA NOVA MOBILITAT AL CARMEL 

 
L’arribada del metro al 

Carmel suposa un canvi radical en la 

mobilitat del barri. 

L’ampliació del servei del 

transport públic, les millores en els 

itineraris per a vianants amb la 

instal·lació d’ascensors i escales 

mecàniques, així com els canvis 

urbanístics i les actuacions en l’espai públic prioritzant el seu ús per a les persones, comporta 

un Pla d’actuació específic  pels vehicles, previst per l’Agència del Carmel i que contempla la 

creació de quatre nous aparcaments subterranis al Carmel, en total es posaran a disposició 

dels veïns al voltant de 800 places d’aparcament subterrani. 

1. Plaça Salvador Allende (inici obra: segon trimestre 2010) 

2. Arenys (en fase de precomercialització) 

3. Camí Vell del Coll (en fase d’expropiació del sòl) 

4. Bernat Bransi (en fase aprovació planejament) 

                     

   Figura 8.1.1. Plànol de la situació dels 4 aparcaments subterranis 
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L'arribada del metro representa la desaparició de barreres tan antigues com invisibles 

La nova l'L5 trenca l'aïllament de fins a set barris de Barcelona (també Sant Genís dels 

Agudells, Montbau o La Vall d'Hebron, a banda dels citats, se'n beneficien), amb la que han 

aconseguit  una connexió més directa amb el centre i també entre ells, cosa que en millorarà la 

cohesió territorial. 

En total, es preveu que inicialment 24.000 persones al dia utilitzin aquest nou tram de 

l'L5 de 2,2 quilòmetres, que podran arribar fins a les 30.000.  

Les obres d'aquesta infraestructura van estar aturades dos anys per l'esfondrament el 

2005 del túnel de maniobres. Després d'aquests fets, es va posar en marxa un pla per abordar 

la transformació del Carmel i millorar així l'estat dels habitatges o l'accessibilitat d'un barri en 

bona part autoconstruït pels veïns.  

 

8.2. REHABILITACIÓ DEL BARRI 

El 8 de febrer de 2005 el Govern de la Generalitat va declarar l'Àrea Extraordinària de 

Rehabilitació Integral del Barri del Carmel (AERI), per desenvolupar un programa d'intervenció 

amb l’objectiu d’impulsar i fomentar la rehabilitació dels edificis existents, coordinar els 

programes de millora de l'espai públic i equipaments, i dinamitzar l'execució de nous plans de 

millora urbana en el territori. Els compromisos de la Generalitat de Catalunya dins l'AERI són:  

- Renovació de les façanes dels edificis de la zona afectada.  

- Instal·lació d'ascensors en els edificis que sigui possible d'acord amb la 

normativa municipal.  

- Renovació de les xarxes de serveis, les quals es soterraran un cop els carrers 

estiguin urbanitzats.  

- Garantir el subministrament de serveis de comunicació de banda ampla per 

cable a tots els edificis. 

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar, el 20 de maig de 2005, la creació de l’Agència 

de promoció del Carmel i entorns, sa., com a instrument de gestió per a desenvolupar i 

executar els projectes continguts en l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral (AERI). 

L’Agència fou constituïda formalment l'11 d’octubre de 2005.  



                                                                      L’arribada de la L5 del Metro al barri del Carmel  

Anàlisi dels impactes de la crisi de l' esfondrament i les solucions adoptades  69 
 

El barri del Carmel, tot i l’esforç inversor continuat, tenia com assignatura pendent i 

llargament reivindicada per la seva gent: l’arribada del Metro i, per tant, la connexió definitiva 

a través del transport públic ferroviari amb la resta de la ciutat.  

Des del moment de l’esfondrament a la cua de maniobres de l’ampliació de la línia 5, 

les administracions s’han abocat en l’ajuda a les persones afectades, amb l’objectiu de 

normalitzar la seva situació. Tanmateix, la voluntat és millorar la qualitat urbana del barri i 

donar resposta a les necessitats de tots els seus veïns i veïnes.  

Amb aquest propòsit, l’Ajuntament va aconseguir que la Generalitat aprovés la creació 

de l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral (AERI) pel barri del Carmel. Aquest 

instrument preveu desenvolupar un programa d’intervenció integral, fomentant la 

rehabilitació dels edificis existents, la coordinació dels programes de millora de l’espai públic i 

d’equipaments, així com la dinamització i execució de nous plans de millora urbana en el 

territori, a més de fer possible el reallotjament i la creació de nou habitatge per als veïns i 

veïnes. Un conjunt d’actuacions que, en els propers anys, representarà l’impuls decisiu als 

objectius inicials de millora de qualitat de vida al Carmel. L’AERI inclou també, com a àmbits 

d’actuació, la Taxonera, la zona dels Tres Turons, la Vall d’Hebron i la Clota, atès que, amb el 

Carmel, formen un continu urbà indissociable. 

L'Agència del Carmel té com a objectiu desenvolupar un programa d'intervenció 

integral, mitjançant l’execució d’actuacions urbanístiques, fomentant:  

- La coordinació dels programes de millora de l'espai públic i equipaments  

- La dinamització i execució de nous plans de millora urbana en el territori  

- La creació de nou habitatge  

- La col·locació de nous ascensors 

- La revisió de les instal·lacions  

- La dinamització econòmica i social del barri  

- Aplicant criteris de sostenibilitat en totes les actuacions que es realitzin. 

L'Agència de Promoció del Carmel que preveu l'execució dels següents projectes:  

- Projecte general de remodelació urbana.  

- Projecte General de rehabilitació.  

- Projecte específic d'execució de nou planejament urbanístic.  

- Projecte de reallotjament i nou habitatge. 
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Figura 8.2.1. Plànol de les actuacions al barri  

 

En el seu inici, l’Agència de Promoció del Carmel va  posar en marxa projectes per valor 

d'11,4 milions d’euros. Es tractava de les primeres actuacions de dotació i millora de l'espai 

públic i urbanització. Des de l’inici, la prioritat es va centrar en la millora de l’accessibilitat del 

barri:  

- Reurbanització de la primera fase de l’eix Fastenrath, que permet connectar 

adequadament Gràcia amb la Vall d’Hebrón. 

- Remodelació de les places Boyeros i salvador Allende, espai Conca de Tremp – 

Alcalde de Zalamea i plaça nova del Carmel.  

- Reurbanització Mare de Déu del Coll (Primera fase) i passatge Sigüenza. 

- Millora d’accessibilitat amb l’ instal·lació de quatre noves escales mecàniques : 

Agudells, Sant Dalmir, santa Gemma i la Manxa. 

- Actuacions de manteniment integral a diversos carrers del barri: Agudells, 

Josep Sangenís i Santuari.   
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En el marc de les actuacions de rehabilitació d’habitatge, es va signar un conveni amb 

el Ministerio de la Vivienda per import de 16 milions d’euros. Aquest finançament ha permès, 

al llarg de tres anys, la renovació i rehabilitació del 15% dels edificis i del 22% del parc 

immobiliari del total de l’àmbit de l’AERI del Carmel. La campanya va finalitzar el juny de 2009. 

L’Agència de promoció del Carmel i entorns, ha anat més enllà en el temps i avui en dia 

s’ha consolidat com l’empresa municipal encarregada del conjunt d’actuacions urbanístiques 

en el barri del Carmel i els seus entorns.  

 

“En aquest últim vint-i-cinc anys hi ha agut molts canvis al barri en tots els aspectes. 

Pel que fa a l’ urbanisme, s’han establert criteris que no solucionen el desastre de l’època dels 

anys seixanta i setanta, encara que  n’eviten la continuació.  Quant al transport, el fet d’haver 

complert tots els objectius; esperem que amb la arribada del metro això canviï.  

Els darrers set anys el comerç tradicional pròxim a les obres del metro ha patit molt: 

primer per les mateixes feines de construcció i després per l’esvoranc, cosa que ha accelerat el 

tancament de molts negocis ”  

Opinió de Nuria Carrasco, Associació de Venedors del mercat del Carmel.  

8.2.1. ELS TRES GRANS POLS DE LA TRANSFORMACIÓ DEL CARMEL 

Des de l’any 2007 a l’any 2011, s’ha actuat en tres grans pols de transformació: el carrer 

Alguer amb una inversió de més de 7 milions d’euros, el de la plaça Salvador Allende amb una 

inversió de més de 7.5 milions d’euros, i el de la plaça Pastrana amb una inversió de més de 6 

milions d’euros.  

La inversió de l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència de promoció del Carmel, 

està al voltant de 40 milions d’euros.  

Les intervencions previstes en aquest mandat s’agrupen en tres grans pols de 

transformació, que permetran la regeneració urbanística de cadascuna d’aquestes àrees 

d’influència. 
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Figura 8.2.1.1. Plànol de l’àrea dels tres pols de transformació 

 

A continuació farem un petit resum de totes les actuacions que han hagut al barri del 

Carmel, des de l’any 2007 fins al dia d’avui:  

 

 

    

URBANITZACIÓ I MILLORA DELS ENTORNS DE LA PLAÇA PASTRANA 

Aquesta actuació té com a objectiu millorar les condicions d’accessibilitat 

dels carrers que donen accés a la futura estació del metro del Carmel, 

situada a la plaça Pastrana. Es prioritzaran els recorreguts a peu, ampliant 

les voreres o amb carrers de plataforma única i zones 30 de circulació per a 

vehicles. Alguns d’aquests carrers esdevindran exclusivament pels vianants, 

excepte pels vehicles d’emergència. Al mateix temps, s’ampliarà 

l’aparcament en superfície de la cruïlla dels carrers Murtra i passeig de la 

Mare de Déu del Coll, de manera provisional fins a la construcció definitiva 

d’un aparcament al subsòl, previst pel proper mandat. 
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ARRANJAMENT I MILLORA DEL PASSATGE ESPIELL 

Aquest passatge té una pendent mitjana del 12% en poc més de cent 

metres, i l’objectiu de la intervenció és millorar-ne l’accessibilitat i donar 

prioritat als vianants. Les obres inclouen la renovació del carrer, 

incorporant-hi paviment antilliscant, i l’ampliació de voreres per donar 

prioritat al vianant. També es crearan nous espais d’estada als extrems del 

carrer, aprofitant els espais oberts existents, i es dotaran de mobiliari urbà. 

Els treballs es completen amb la reforma dels guals, el soterrament de les 

xarxes de serveis i el canvi d’enllumenat. 

 

  

    

ESCALA MECÀNICA I ASCENSORS INCLINATS AL CARRER DEL TELÈGRAF 

L’objectiu principal de l’actuació és millorar les condicions d’accessibilitat 

del carrer del Telègraf. S’instal·la una escala mecànica i dos ascensors 

inclinats que tindran parades intermèdies per tal de facilitar l’accés als 

habitatges dels veïns i les veïnes que viuen en aquests trams. El conjunt 

d’aquests accessos mecànics permetrà salvar el desnivell existent, de més 

de 50 metres d’alçada, i d’aquesta manera facilitar també l’accés al parc 

dels Tres Turons. En una fase posterior, també està prevista la millora de 

l’accessibilitat en el tram comprès entre els carrers de Varsòvia i el de la 

Mare de Déu de Montserrat. 

 

 

    

RENOVACIÓ DEL CARRER DEL SANTUARI 

Reurbanització i millora del carrer del Santuari, concretament del tram 

situat entre el passeig de Mare de Déu del Coll i el carrer de Ceuta, en la 

confluència dels barris del Carmel i del Coll. L’objectiu d’aquesta intervenció 

és adequar el vial a les noves demandes del futur Parc dels Tres Turons, i 

millorar els problemes d’accessibilitat d’aquest tram, incorporant noves 

zones de càrrega i descàrrega i espais per l’aparcament de motocicletes a la 

calçada. 

 

 

    

INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR INCLINAT AL CARRER DE L'ALGUER 

Amb l’objectiu de facilitar l’accessibilitat entre els carrers Murtra i Santuari, i 

arranjar i millorar alhora la seguretat del mur existent al carrer Murtra, 

s’instal·la un ascensor inclinat al carrer de l’Alguer. Estarà situat a la part sud 
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del solar, al costat de la mitgera amb l’edifici del CAP del Carmel, que està 

en fase d’ampliació. Tindrà tres parades intermèdies opcionals que donaran 

accés mitjançant rampes a totes les edificacions situades al carrer Alguer. 

 

 

    

ARRANJAMENT I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL MUR DEL CARRER 

MURTRA 

La renovació del mur existent entre els números 112 i 120 del carrer Murtra 

permetrà millorar tant la seguretat del mur com l’accessibilitat de les 

actuals escales d’accés al carrer de l’Alguer i el passatge Santuaris. Es 

redueix el talús i es construeix un nou mur de formigó armat ancorat al 

terreny mitjançant tirants. 

 

 

    

RENOVACIÓ DE L’EIX FASTENRATH, ENTRE ELS CARRERS DE LLOBREGÓS I 

SANT CRISPÍ 

Tercera i última fase de la renovació de l’eix Fastenrath, entre els barris de 

la Teixonera i el Carmel. La remodelació del tram comprès entre els carrers 

de Llobregós i Sant Crispí contempla la renovació del paviment, amb un 

carril de circulació i una banda d’aparcament i serveis, on també s’integren 

àrees de càrrega i descàrrega o contenidors d’escombraries. Es millorarà la 

connectivitat i s’establiran recorreguts accessibles, amb eixamplament de 

voreres, renovació del paviment utilitzant material antilliscant, instal·lació 

de semàfors a les cruïlles conflictives i renovació de l’enllumenat. 

 

 

    

ARRANJAMENT CARRER GRAN VISTA I MILLORA ACCESSIBILITAT IES 

FERRAN TALLADA 

Aquesta actuació contempla l’arranjament del carrer entre els números 58 i 

64, un tram on actualment queda interrompuda la vorera del cantó mar, 

dificultant el trànsit d’alumnes i veïns. L’objectiu és reordenar el carrer i 

incorporar una passera que millori l’accessibilitat d’aquest tram i faciliti 

l’accés a l’IES Ferran Tallada. Abans d’incorporar la passera es reforça 

l’estructura del carrer, amb un mur de formigó armat de trenta centímetres 

de gruix, per facilitar la contenció de terres. Es pavimenta la vorera fins a la 

trobada amb la nova passera i es renova la part de la calçada que sigui 

necessària. També es col·locaran papereres i pilones model Barcelona. 
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RENOVACIÓ DEL MUR I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL CARRER 

FASTENRATH 

L’objectiu d’aquesta actuació és millorar els sistemes de contenció del mur 

existent al carrer Fastenrath, entre els números 198 i 206. A més de reforçar 

el mur, s’instal·larà una passera entre l’ascensor existent al carrer 

Fastenrath amb La Manxa i els habitatges situats a la part superior del mur, 

per facilitar-ne l’accés. A més de millorar les alineacions de vial i instal·lar la 

passera que substitueix l’escala actual, s’eixamplaran i renovaran les 

voreres. 

 

 

    

ARRANJAMENT DE LA PLACETA LUGO 

Aquesta actuació té com a finalitat l’arranjament de la placeta ubicada al 

carrer Lugo, entre Conca de Tremp i Calderón de la Barca, estructurant i 

renovant els elements d’urbanització. Es refarà la jardinera existent per tal 

d’adequar-la a les necessitats docents sol·licitades, a més de renovar el 

mobiliari urbà per a generar nous espais de relació. S’aprofitarà l’actuació 

per adequar també les xarxes de serveis. 

 

 

    

ARRANJAMENT DEL CARRER SANTA ROSALIA I LES CRUÏLLES AMB BESÒS I 

CASTELLBISBAL 

Aquesta actuació facilitarà la trobada del carrer de Santa Rosalia amb 

Castellbisbal i Besòs, i permetrà realitzar recorreguts accessibles, millorant 

la secció del carrer i renovant l’enllumenat públic. També s’instal·laran 

semàfors i es canviarà el paviment, utilitzant un material antilliscant idoni 

per a carrers amb pendent, a més de d’incorporar arbrat i renovar el 

mobiliari urbà. 

 

     

NOVA PARADA DE LA LÍNIA 24 

L’objectiu d’aquesta actuació és la incorporació d’un carril d’estacionament 

d’autobusos i una nova parada de la línia 24 a la Carretera del Carmel, 

entre el Parc Güell i el carrer d’Albert Llanas, què substituirà a l’existent 

una mica més amunt. S’aprofita l’actuació per renovar les voreres i el 

mobiliari urbà, incloent-hi una marquesina. 
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RENOVACIÓ INTEGRAL DEL PLA DE MONTBAU 

La renovació del Pla de Montbau té com a objectiu substituir tot el 

paviment per unes noves lloses amb les mateixes característiques les 

actuals, mantenint el disseny original de la plaça, inspirat en les idees 

racionalistes. També es millora la comunicació entre els diferents nivells de 

la plaça, per facilitar la connexió entre els Jardins de Pedro Muñoz Seca i el 

carrer Àngel Marquès. S’aprofita l’actuació per renovar l’àrea de jocs 

infantils, que incorporarà noves zones d’estada i una taula de tennis taula, i 

el mobiliari urbà en el seu conjunt, amb bancs correguts seguint el disseny 

original, nous bancs de fusta, font, cabina telefònica i petit aparcament per 

a bicicletes. Alhora, s’instal·larà una nova xarxa de reg i abastament d’aigua 

per l’estany, amb plantació de nou arbrat, i es renovarà l’enllumenat i la 

xarxa de clavegueram. 

 

 

    

 

 

 

ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER MURTRA, 

ENTRE SIGÜENZA I LLOBREGÓS 

El carrer Murtra, entre Sigüenza i Llobregós, té pendents que superen el 

17% de desnivell i obliguen al vianant a transitar per la calçada quan no 

pugui pujar les escales existents, com és el cas dels carrets o cadires de 

rodes. Aquesta actuació pretén dotar al carrer de les condicions 

d’accessibilitat necessàries, ampliant voreres i anivellant el paviment. Se 

aprofita per soterrar les línies aèries de serveis: També es renovarà 

l’enllumenat i s’instal·larà paviment antilliscant, baranes i altres elements 

de mobiliari urbà que contribuiran a fer més còmode aquest recorregut. 

 

 

    

INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR ENTRE EL CARRER LISBOA I LA RAMBLA DEL 

CARMEL 

Per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques i salvar el desnivell existent 

entre el carrer Lisboa i la part superior de la Rambla del Carmel, connectats 

ara mitjançant el passatge de Tossa, es proposa la ubicació d’un ascensor 

que faci accessible aquest recorregut. S’aprofita l’actuació per millorar 

l’espai públic de l’entorn, i per renovar l’enllumenat i la dotació de mobiliari 

urbà. 
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CASAL DE BARRI I LUDOTECA DE LA VALL D'HEBRON AL CARRER DE CAN 

TRAVI 

L’adequació interior de la planta baixa de l’edifici del carrer de Can Travi 30B 

permetrà dotar de dos nous equipaments a la Vall d’Hebron: un casal de 

barri i una ludoteca infantil. Aquest edifici de nova construcció està format 

per dos cossos en forma d’ela i situat en l’illa que conformen els carrers Can 

Travi, Berruguete i Cardenal Vidal i Barraquer i l’avinguda de Can Marcet, al 

costat de la plaça de Boticelli. Els equipaments, que ocupen l’interior de l’illa, 

tenen una superfície total construïda de més de set-cents metres quadrats, 

noranta dels quals corresponen a la ludoteca infantil, i la resta al casal de 

barri i els espais comuns. Aquesta actuació ha estat adjudicada a l’empresa 

REHACSA i suposa una inversió de vuit-cents cinquanta mil euros. 

 

 

    

MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA BIBLIOTECA EL CARMEL-JUAN MARSÉ I 

LES ESCALES ALGUER 

Aquesta actuació té per objecte dotar d’accessibilitat la sala d’actes de la 

Biblioteca El Carmel-Joan Marsé quan la biblioteca està tancada. La solució 

és habilitar un sistema de rampes pel carrer Alguer que permeti accedir 

directament a la sala d’actes. S’aprofita la intervenció per refer les baranes i 

d’altres elements. Es renova també el mobiliari de la plaça i es netejaran els 

grafits de tot el conjunt. Alhora s’ajustaran alguns elements per homologar 

la imatge futura d’aquest espai amb l’actuació de les escales mecàniques 

que s’està projectant al mateix carrer, en el tram comprès entre Murtra i 

Santuari. Aquesta actuació ha estat adjudicada a l’empresa TEYCO, S.L. 

 

 

    

RENOVACIÓ DE L’EIX FASTENRATH ENTRE ELS CARRERS DE SANTUARI I 

HORTAL 

La segona fase de la renovació del carrer Fastenrath comporta la 

remodelació del tram comprès entre els carrers Santuari i l’Hortal. La resta 

de fases s’articularan de forma que no afectin a la mobilitat global del barri. 

La proposta contempla un carril de circulació i una banda d’aparcament i 

serveis, on també s’inclouen àrees de càrrega i descàrrega, contenidors 

d’escombreries, etc. L’actuació permet realitzar recorreguts accessibles, 
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renovar l’enllumenat públic, col·locar semàfors en les cruïlles conflictives i 

renovar el paviment, utilitzant un material antilliscant idoni per carrers amb 

aquestes pendents. 

 

 

    

REFORMA DE L’ESPAI COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS DE JOSEP SANGENÍS I 

COLL I ALENTORN 

L’objectiu de l’actuació és la urbanització d’espais residuals i no aprofitats 

del parc per tal de donar-li un ús ciutadà, reformar zones d’ús existents i 

alhora realitzar millores a les xarxes de serveis que han quedat obsoletes i/o 

deteriorades. La intervenció preveu ampliar la zona de jocs infantils, crear 

una plataforma intermèdia per a jocs de taula i fer dues pistes de petanca 

amb la incorporació d’unes grades i una pèrgola. A més, es renova la 

plantació dels talussos, incrementant l’arbratge i els arbustos. També es 

millora la xarxa d’enllumenat, el paviment dels camins i la circulació del 

carrer Cortada, amb l’aparició d’una rotonda que organitzarà la mobilitat i 

l’aparcament. 

 

 

    

REMODELACIÓ ESCALES DEL CARRER PASTEUR 

L’objectiu d’aquesta actuació és l’arranjament de l’escala situada al carrer 

Pasteur 7B/9, una important via d’accés per a diverses propietats que no 

tenen contacte amb la línea de façana. L’escala està molt malmesa i cal una 

renovació integral, en la mida del possible. Mitjançant aquesta intervenció 

es millorarà la pavimentació i s’homogeneïtzaran les alçades dels graons, a 

més de reconduir, de manera controlada, les xarxes de serveis existents i 

renovar els elements de barana. 

 

 

    

REMODELACIÓ DEL CAMÍ DE CAN XIROT 

Per tal d’adequar i millorar l’accessibilitat al carrer de Can Xirot, es durà a 

terme la seva remodelació des de la carretera del Carmel fins l’accés al 

Camp de Futbol Municipal del Carmel. L’actuació preveu la pavimentació a 

base d’aglomerat asfàltic d’un color similar a l’existent en el camí de Joan 

Ponce, així com la incorporació del mobiliari urbà més idoni i la millora de 

l’enllumenat. Per a realitzar aquesta adequació s’haurà d’efectuar 

prèviament la delimitació de les vores del camí i procedir a la seva neteja.  
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REMODELACIÓ DEL CARRER PASSERELL 

Moltes de les edificacions d’aquest passatge estan afectades per les 

alineacions noves del planejament vigent i, per tant, l’actuació que es 

proposa pretén millorar les condicions d’utilització, estètiques i de serveis 

d’aquest carrer a mig termini. Quan les edificacions afectades recuperin la 

seva alineació definitiva, a llarg termini, s’haurà de plantejar una nova 

remodelació. En aquesta primera fase es renovarà el paviment, millorant el 

clavegueram, es soterraran les línees elèctriques, a més de renovar 

l’enllumenat i dotar de nou mobiliari urbà als petits espais verds que es 

generen. Es regularà també l’aparcament de vehicles i l’accessibilitat. 

 

 

    

REMODELACIÓ DEL CAMÍ VELL DEL COLL 

El Camí Vell del Coll ha estat remodelat en el tram comprés entre el carrer 

de Sant Dalmir i el Passeig de Mare de Déu del Coll. El tram pendent de 

remodelació està situat entre els carrers de Sant Dalmir i Murtra. És un 

traçat antic i moltes de les edificacions que donen front a aquest tram 

estan afectades pel planejament. Es tracta, doncs, d’una actuació no 

definitiva però necessària per dotar-lo d’unes condicions d’utilització 

adequades alhora que definir les rasants per a les futures edificacions. Es 

procedirà a la renovació del paviment, al soterrament de les línies 

elèctriques, arranjant els accessos pels carrers Murtra i Sant Dalmir, a més 

de renovar l’enllumenat i reforçar la xarxa d’embornals i de sanejament 

dels murs perimetrals, en espera de les noves edificacions. 

 

 

    

REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DEL CARMEL 

L’actuació en aquest equipament esportiu consisteix en dotar de gespa 

artificial al camp de futbol, a més de substituir la barana perimetral que 

tanca l’equipament i pavimentar els àmbits que ho requereixin. Tanmateix, 

per a realitzar aquesta adequació prèviament s’haurà de drenar tota la 

superfície a tractar, amb canalització de tubs connectats a la xarxa de 

clavegueram, a més de reforçar-ho amb diversos tipus de graves, abans de 

procedir a la plantació de la gespa sobre una capa de sorra-terra 

correctament adobada i preparada per a tal fi. L’actuació es completa amb 
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la instal·lació de la xarxa de reg per aspersió necessària, així com del 

mobiliari i accessoris corresponents. 

 

 

    

ARRANJAMENT DEL XAMFRÀ DELS CARRERS CONCA DE TREMP I ALCALDE 

DE ZALAMEA 

L’actuació que es duu a terme en el xamfrà dels carrers Conca de Tremp i 

Alcalde de Zalamea consisteix en la creació d’escales entre tots dos carrers 

per a facilitar la connexió i evitar les humitats en l’edificació contigua a 

aquest espai. Es pavimenta la zona amb granit i s’instal·la mobiliari urbà i 

nou enllumenat, una columna amb tres projectors. També s’amplia la 

vorera del carrer Conca de Tremp per a poder posar un gual de vianants i 

dos arbres. S’aprofita l’actuació per a soterrar les línies elèctriques 

existents, a més de renovar la barana i millorar les condicions del paviment 

i les voreres del carrer Alcalde de Zalamea. 

 

 

    

MANTENIMENT INTEGRAL DEL CARRER SANTUARI 

Aquesta intervenció comporta la renovació de les voreres, substituint el 

paviment de "panot", i la ubicació d’escocells nous, model Carmel, que 

milloren les condicions d’accessibilitat. També s’instal•len guals de vianant 

estandarditzats, de granit, i es renova l’enllumenat, amb substitució de les 

columnes i llumeneres. Aprofitant l’actuació, es posarà a nivell el tram del 

carrer de la Manxa fins a les escales mecàniques, amb plantació d’arbrat a 

un costat i facilitant el recorregut de vianants cap al carrer Fastenrath. En 

la zona verda de la cantonada amb el carrer de la Manxa es posaran nous 

jocs infantils i s’adequa la plaça, renovant el paviment de sauló. Es 

completarà la intervenció amb el soterrament de les línies elèctriques i la 

millora de l’arbrat, substituint els exemplars malalts i morts. 

  

     

ARRANJAMENT DE L’EIX FASTENRATH, ENTRE ELS CARRERS DE SANT 

CRISPÍ I ARENYS 

Tant aquesta primera com la resta de fases s'articularan de forma que no 

afectin a la mobilitat global del barri. L’actuació preveu un carril de 

circulació i una banda d’aparcament i serveis on també s’inclouen àrees de 

càrrega i descàrrega, contenidors d’escombraries, etc. Per a facilitar 
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l’accessibilitat es col·loquen semàfors en les cruïlles, es renova 

l’enllumenat i es pavimenta amb material antilliscant. 

 

 

    

ARRANJAMENT DEL PASSEIG DE LA MARE DE DÉU DEL COLL ENTRE 

DANTE ALIGHIERI I FASTENRATH 

Completa la reforma de l’eix de connectivitat de Dante Alighieri. S’articula 

en diferents fases perquè no afecti a la mobilitat del barri. Primera fase 

entre els carrers Fastenrath i Dante Alighieri. Hi haurà un carril de 

circulació i un altre de servei i aparcament, on s’ubicaran àrees de càrrega i 

descàrrega, així com els contenidors de recollida selectiva i orgànica. 

S’utilitza asfalt sonoreductor i es renova l’enllumenat, el mobiliari urbà i 

l’arbrat, alhora que es semaforitzen algunes cruïlles. 

 

 

    

ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER DE SANTA GEMMA 

Renovació del carrer i col·locació d’escales mecàniques. El carrer es fa a 

nivell, ampliant voreres i permeten al pas de vehicles als guals privats. Les 

voreres seran de pedra artificial antilliscant i rajola de granit. Es renova 

l’enllumenat mitjançant columnes de 5 metres i llumeners de alt 

rendiment i baix consum. Alhora es col·loquen dos trams d’escales 

mecàniques que permeten accedir a la part superior del carrer Josep 

Sangenís, on es plantarà nou arbrat, amb rec per degoteig. També es 

renoven les baranes i es col·loca nou mobiliari urbà. 

 

     

ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER D’AGUDELLS 

S’instal·len dos trams d’escales mecàniques a la cruïlla del carrer d’Agudells 

amb Calderón de la Barca. Millora de l’enllumenat amb la col·locació de 

tres columnes i de càmeres de vídeo de circuit tancat per al control de les 

escales mecàniques. S’utilitza pedra artificial antilliscant i esglaons 

massissos del mateix material. Es soterrem les línies elèctriques i es renova 

el mobiliari urbà. Nou arbrat a la cruïlla amb Calderón de la Barca i millora 

de l’accessibilitat amb els carrers adjacents. L'obra es complementa amb la 

renovació de la resta del carrer fins a la Rambla del Carmel, que es durà a 

terme simultàniament dins de la campanya de manteniment integral. 
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ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER DE LA MANXA 

Facilitarà la connectivitat entre els carrers de Santuari i Fastenrath. Per a 

salvar el primer desnivell cal instal·lar un ascensor, amb vidre de seguretat i 

perfilaria d’acer inoxidable. Millora de l’enllumenat, amb quatre columnes, i 

càmeres de vídeo de circuit tancat per al control de les escales mecàniques. 

S'utilitza pedra artificial antilliscant i esglaons massissos del mateix material. 

Es soterren les línies elèctriques i es completa la intervenció amb la 

renovació de la resta del carrer fins a Santuari, què es durà a terme 

simultàniament dins de la campanya de manteniment integral. 

 

 

    

MANTENIMENT INTEGRAL DEL CARRER AGUDELLS 

La intervenció comporta la realització del paviment del carrer a nivell, 

dotant-lo de prioritat per al vianant, millorant les condicions d’accessibilitat, 

amb col·locació de jardineres, nou enllumenat i mobiliari urbà. Aquesta 

operació es complementa amb la col·locació d’escales mecàniques en la 

cruïlla amb el carrer Calderon de la Barca. 

 

 

    

REFORMA DEL PASSATGE SIGÜENZA 

Substitució del clavegueram existent (realitzat pels particulars en diferents 

fases i amb seccions poc adequades) per un altre de dimensions correctes, 

homologat per Clabsa. 

Paviment de pedra artificial, antilliscant, i soterrament de línies elèctriques. 

Millora de l’espai d’accés i instal·lació de pilons i jardineres per a evitar 

l’aparcament indiscriminat. 

 

 

    

ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER SANT DALMIR 

Es milloren les escales d’aquest carrer entre Sant Crispí i Santa Rosalia, 

amb la incorporació de dos trams d’escales mecàniques. Es renova 

l’enllumenat amb la col·locació de tres columnes i la instal·lació de càmeres 

de vídeo de circuit tancat per al control de les escales mecàniques. Les 

voreres seran de pedra artificial antilliscant i esglaons massissos del mateix 

material. Soterrament de les línies elèctriques i renovació del mobiliari 

urbà, així com de les condicions d’accessibilitat amb els carrers adjacents. 
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REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE SALVADOR ALLENDE 

Les reformes i millores que es fan en aquesta plaça recullen els 

requeriments proposats pels veïns, així com el trasllat del monument de 

Salvador Allende a un lloc més singular i accessible. 

Millora de l’accessibilitat amb renovació del paviment i l’enllumenat. 

Neteja i eliminació de murs, amb la instal·lació de pèrgoles a la plataforma 

superior. A més de nou arbrat i bardisses, es col·locarà una barana més 

transparent i nou mobiliari urbà. 

 

 

    

MANTENIMENT INTEGRAL DEL CARRER JOSEP SANGENÍS 

La intervenció comporta la renovació parcial del paviment de les voreres i dels 

escocells. L'arranjament del paviment asfàltic anirà acompanyat de la millora 

de la zona de jocs infantils i la renovació de les tanques de la zona 

enjardinada, així com la millora de les condicions d’accessibilitat i de 

l’enllumenat. A més, s'arranjaran les pistes de petanca i es col·locarà nou 

mobiliari urbà. 

 

 

    

ARRANJAMENT DE L’ESPAI PÚBLIC ENTRE ELS CARRERS CONCA DE TREMP I 

ALCALDE DE ZALAMEA 

Arranjament de les escales i espai enjardinat entre els carrers de Conca de 

Tremp i Alcalde de Zalamea, consistent en millorar les zones atalussades, amb 

increment dels punts de llum, arranjament de mitgeres, millora i renovació 

del mobiliari urbà i renovació de baranes. 

 

 

    

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA BOYEROS 

Adequació de la plaça a les noves necessitats, millorant l’entorn i ordenant les 

zones de pas de vianants i aparcament. Millora dels jocs infantils, augment de 

la seguretat, afavoriment de l’accessibilitat, plantació de nou arbrat i 

col·locació de nou mobiliari urbà. 

 

 

 

 



                                                                      L’arribada de la L5 del Metro al barri del Carmel  

Anàlisi dels impactes de la crisi de l' esfondrament i les solucions adoptades  84 
 

 

     

ARRANJAMENT DE L’ESPAI PÚBLIC A LA ZONA ZAE AMB CREACIÓ D’UNA 

NOVA PLAÇA 

La intervenció comporta l’arranjament de l’espai públic a l’àrea de la ZAE, per 

la qual cosa es determina un nou caràcter per als carrers perimetrals, fent a 

nivell aquells que calgui dotar de prioritat invertida. També es construeix un 

nou espai públic entre els carrers Conca de Tremp, Sigüenza i Calafell. 

 

L’actuació de la plaça nova del Carmel (plaça de l’esvoranc) té els següents elements: 

- Espai lliure. Té les característiques pròpies d’una plaça, amb espais d’estada, 

de joc i de repòs. El nou espai s’incorporarà a la xarxa de recorreguts cívics. 

- Habitatge. L’edificació (PB+5) té un sostre màxim de 1.700n m2. Es preveu 

destinar la totalitat del sostre a habitatge protegit per a joves i al petit 

equipament de barri ubicat a la mateixa plaça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1.2. Nova plaça del Carmel  

  

 

 

 

 

http://www.joserodriguez.info/bloc/wp-content/themes/mimbo2.2/images/novacarmel.jpg
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8.2.2. NOUS PROJECTES AL CARMEL 

Per tal de continuar desenvolupant la transformació del barri del Carmel en els 

pròxims anys, s’han redactat els documents específics de planejament urbanístic d’acord amb 

els criteris de renovació urbana de la ciutat (densitat i diversitat) i les normatives vigents. El 

futur del barri del Carmel ve definit pels dos àmbits d’actuació: 

- Modificació del PGM del barri del Carmel i entorns, que actua en diferents sectors 

del barri. 

- Modificació del PGM en l’àmbit dels Tres Turons que consolida un gran espai verd 

estratègic de ciutat, de 122 hectàrees.  

MPGM AL CARMEL I ENTORNS  

El seu objectiu és millorar l’ordenament urbanístic dels barris del Carmel, Teixonera, Font 

d’en Fargues i Horta. Els criteris de la intervenció han estat:  

- Millorar l’accessibilitat general respecte a la ciutat i els barris veïns, així com dintre 

del propi barri.  

- Incrementar l’equipament urbà, els espais lliures públics i els espais d’aparcament.  

- Reduir la quantitat d’infra-habitatge i d’allotjaments de baixa qualitat urbana.  

- Millorar la qualitat del mitjà urbà i del paisatge, minorant impactes negatius.  

- Obrir el barri a les operacions urbanes adjacents: Parc del Tres Turons i a la 

renovació dels barris de la Teixonera (bòbila) i la Clota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.2.1. Plànol d’ordenació V.02 Desenvolupament del Pla 
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La proposta de modificació del PGM permet l’obtenció de noves zones verdes i espais 

lliures, futurs equipaments, un nombre important d’aparcaments públics i millora general en 

les condicions d’accessibilitat del conjunt del barri. També es contempla la construcció de 

noves promocions d’habitatge públic per al reallotjament d’aquells sectors objecte de millora 

urbana. S’obtindrà un increment de prop de 7.000 m2 per a noves zones verdes i més de 3.600 

m2 per a nous equipaments de proximitat. En aquests moments està pendent la seva 

aprovació definitiva per part de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.2.2. Plànol d’ordenació V.06 Ordenació de conjunt 

 

MPGM EN L’ÀMBIT DELS TRES TURONS 

Aquesta proposta té com a objectiu principal la creació d’un gran espai verd estratègic 

de la ciutat, voltat pels barris de la Teixonera, el Carmel, la Font d’en Fargues, el Guinardó, Can 

Baró, la Salut, el Coll i Vallcarca i els Penitents. La seva redacció s’ha fet sota els criteris:  

- Desenvolupar l’espai lliure del parc dels Tres Turons com a espai verd 

estratègic de la ciutat.  

- Preservar els valors naturals i paisatgístics dels cims dels Turons amb un 

tractament específic amb voluntat de crear una transició entre el paisatge urbà 

i el paisatge forestal.  
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- Millorar l’accessibilitat i la connexió amb l’entorn urbà, amb jardins de barri i 

espais lliures perimetrals, donant prioritat als recorreguts a peu i al transport 

públic.  

- Desafectar el 62% dels habitatges existents en l’àmbit del Pla situats a les vores 

del parc i en contacte amb els barris de l’entorn.  

- Reallotjar els habitatges existents que continuen afectats dins el propi àmbit 

del Pla, en nous habitatges destinats exclusivament al reallotjament d’aquests, 

mantenint la cohesió social existent.  

- Mantenir el conjunt d’equipaments existents i incrementar-los com a 

equipaments de barri, apostant per usos respectuosos i compatibles amb el 

nou parc.  

La superfície de la MPGM en l’àmbit dels Tres Turons, la qual inclou zones verdes, 

equipaments, zones desafectades i zones de reallotjament és de 122 hectàrees. La superfície 

resultant del parc dels Tres Turons serà de 94 hectàrees. Actualment, el 78% de l’àmbit del 

futur parc ja és de titularitat pública. El sòl destinat a espais lliures, vials i equipaments 

representa el 94% del total. L’àmbit que comprèn les desafectacions, el sòl per als 

reallotjaments i altres zones privades representen el 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.2.3. Plànol d’ordenació O.02a Qualificació proposada 
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En relació als 764 habitatges existents, la MPGM manté les afectacions en tots els 

àmbits situats en les cotes més altes del parc dels Tres Turons com són les parts del Turó de la 

Rovira i la part més alta del Turó del Carmel, el que representa el 39% del total d’habitatges 

existents (300 habitatges) que mantenen la seva afectació. La MPGM proposa la desafectació 

del 61% restant (464 habitatges). També està pendent la seva aprovació provisional per part de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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9. RECAPITULACIÓ I CONCLUSIONS  

 

L’arribada de la línia 5 del metro al Carmel ha estat molt més difícil i dolorosa del que 

ningú podia preveure. El repte tecnològic que suposava la construcció de la línia es va 

convertir, de cop i volta, en un gran desafiament humà, social, polític i institucional. 

Durant molts anys, els veïns del Carmel recordaran el dimarts 25 de gener de 2005. 

Mentre uns operaris treballaven en l’excavació de la cua de maniobres sota la confluència del 

passatge de Calafell amb els carrers de Sigüenza i Conca de Tremp, es va detectar un 

despreniment de terres que només era el pròleg d’una complicada història. 

D’aquesta manera, el somni del barri es va convertir també en un autèntic malson. Cal 

esperar que, amb el pas del temps, aquell episodi quedi com un miratge i que la data més 

recordada sigui finalment la del 30 de juliol de 2010, quan el metro va circular per primer cop, 

sota la complexa orografia del Carmel. Tanmateix, fins arribar-hi van caldre cinc llargs anys de 

patiment, però també de feina i esperança.  

Una altra data important va ser el 27 de gener de 2005; va aparèixer un forat de divuit 

metres d’alt per vint d’ample, que es va d’haver de reomplir amb formigó per assegurar 

l’estabilitat dels terrenys. Davant d’aquesta circumstància les autoritats van optar, com a 

mesura de seguretat, pel desallotjament ampli de 530 habitatges de 84 edificis amb un total de 

1276 veïns. Els nens i nenes dels dos centre educatius del carrer del Llobregós, l’Escola Santa 

Teresa i l’Escola del Carmel prop de 440 en total, van haver de ser traslladats a la Biblioteca 

Joan Mercè i al poliesportiu. En aquell moment van tancar les portes 58 comerços.  

L’activitat desplegada va ser frenètica en tots els fronts des de la visita constant de les 

autoritats, l’Alcalde Joan Clos, el president de la Generalitat Pascual Maragall, el conseller de 

política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.  

Però els problemes no van cessar, el 2 de febrer, quan ja sabia enderrocat el bloc 

d’habitatges del numero 10 del passatge de Calafell, unes 350 persones, van ser autoritzades a 

tornar als seus pisos, va aparèixer un segon esvoranc que va obligar a desallotjar novament 

aquestes famílies que havien iniciat el retorn a casa, i això va introduir importants dosis de 

incredulitat a les afirmacions que efectuaven tècnics i polítics.  
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Finalment, van haver de ser enderrocats un total de 35 habitatges de 5 edificis amb 91 

persones afectades. A la zona groga sense danys estructurals hi vivien 293 persones en 117 

habitatges; a la zona groga micropilotada hi residien 272 persones en 113 habitatges i a la zona 

verda hi havia un total de 620 persones residents a 267 vivendes.  

Es van veure afectats també 236 comerços, i amb ells una part important de la vida 

econòmica del barri. A més dels locals comercials que van ser enderrocats, d’altres van tancar 

durant un temps, i uns altres es van veure també afectats pel fet que més de mil persones 

deixessin casa seva de forma temporal. La direcció de comerç de l’Ajuntament de Barcelona va 

treballar intensament per estudiar les compensacions als comerciants i fomentar la seva 

recuperació, tant pel que feia el mercat com el petit comerç.    

A finals d’any, la majoria de 1276 desallotjats havien pogut tornar a casa i havien 

cobrar les indemnitzacions acordades. Per la seva banda, les persones que havien perdut la 

casa havien arribat a un acord amb la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, per anar a pisos 

de Diagonal Mar, i als carrers de Llobregós i Garcilaso.  

Després d’aquesta síntesi dels fets i per concloure, podem dir que al barri del Carmel, 

tal vegada per la seva particular història urbanística es valora especialment la millora i el 

manteniment de l’espai públic. Es reconeix la gran transformació que ha experimentat el barri 

en els darrers anys, tot i que també es considera que encara hi ha feina per fer. S’estima que 

cal potenciar la corresponsabilitat i la consciència cívica per al manteniment d’aquest espai 

públic en el qual ciutadania i administració han invertit tants esforços. 

Pel que fa l’impacte urbanístic i social, el metro al Carmel és un element molt 

important, ja que parlem d’un barri amb una comunicació amb la resta de la ciutat complicada 

i amb la necessitat de cobrir deficiències com les dificultats d’accessibilitat derivades de la seva 

orografia. Així doncs poder connectar-se amb la xarxa de metro ha significat una important 

modificació de les diferents formes de mobilitat de la població, millorant així, 

considerablement la accessibilitat del barri, estalviant temps tant als residents com a la resta 

de ciutadans que efectuen activitats socials-econòmiques en aquest sector de la ciutat.  

En contrast amb el creixement urbà, no ha generat cap evolució amb els comerços del 

barri, tot lo contrari, aquests han vist com s’han obert les portes a noves activitats 

econòmiques a la resta de la ciutat. Incrementant el nombre de veïns que accedeixen a la 

ciutat per la gran oferta del consum.   
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Per tant de l’estudi fet de diferents infraestructures actuals i futures en l’entorn del 

barri del Carmel es pot concloure que: 

- S’ha generat una millora de la mobilitat del barri amb una bona xarxa viaria  

- Millores d’accessibilitat i mobilitat, amb escales mecàniques o ascensors als 

carrers a més pendent 

- Rehabilitació d’un gran nombre de carrers  

- Nous espais de lleure i zones verdes 

- Espais de qualitat com noves escoles,Biblioteca, centre de salut  
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                      ANNEX NÚM. 1. HITÒRIA DEL BARRANQUISME 



EL CARMEL I CAN BARÓ  

Les barraques del Turó de la Rovira són un bon exemple de com s’estenia la ciutat 

informal. Als anys quaranta del segle xx, centenars de persones van aprofitar les antigues 

estructures de la bateria antiaèria, al cim del turó, per construir-hi barraques. Al voltant també 

van sorgir els nuclis de Raimon Casellas i Francesc Alegre: el conjunt arribava, als anys seixanta, 

a uns 3.000 habitants. A la zona també hi va haver nuclis de barraques al peu dels turons del 

Coll i del Carmel, juntament amb diverses formes d’autoconstrucció, típiques de tota l’àrea 

dels Tres Turons.  

 

 

1.1. Fotografia del llibre, Els altres catalans. Barcelona: Edicions 62, 1964 

Les barraques es van adaptar al relleu del terreny, marcat pel fort pendent i 

l’explotació de les pedreres. Construïdes inicialment amb pedres i cobertes de cartró-cuir, 

barraques i carrers es van millorar amb els anys fins a constituir nuclis cohesionats. Els vestigis 

de les edificacions i del paviment de les barraques, que ara formen part del conjunt 

patrimonial del Museu d’Història de Barcelona al Turó de la Rovira, mostren l’enginy i la 

capacitat d’adaptació dels qui hi van viure.  



Els barraquistes van estar molts anys sense 

camins d’accés ni serveis de cap mena. El Centre Social 

del Carmel, que es va convertir en associació de veïns el 

1972, va protagonitzar una intensa lluita reivindicativa 

fins a aconseguir la resposta de les institucions. El 

relatiu aïllament va fer que aquests nuclis fossin dels 

últims que van quedar a la ciutat. Els seus pobladors 

van reclamar la construcció de pisos a la mateixa zona, i 

ho van aconseguir l’any 1984, en un dels pocs exemples 

d’aquestes característiques que hi va haver a 

Barcelona. L’enderroc de les últimes barraques va 

arribar l’any 1990 i va simbolitzar la fi del barraquisme 

a Barcelona. 

 

 

1.2. Fotografia d’uns de tants carrers sense asfaltar al barri, l’any 1967 

 



El Carmel. Vint anys de combat per ser reallotjats al barri  

Centre social del Carmel i associació de veïns del Carmel 

El nucli barraquista del Carmel fou el més organitzat durant els reallotjaments. Aquest 

fet retardà el procés, ja que els veïns volien que el reassentament es produís al mateix barri. A 

final dels seixanta, un grup de veïns i barraquistes van crear el Centro Social del Carmelo per 

denunciar i donar solució al deteriorament del barri i l’oblit de l’administració pública. El 1972, 

el Centro Social va passar a anomenar-se Asociación de Vecinos del Carmelo, qui treballà per 

millorar les condicions de vida a les barraques i aconseguir el reallotjament al barri. 

A l’etapa democràtica l’Associació de Veïns del Carmel va assolir la seva fita: 

l’Ajuntament aprovà la construcció dels pisos de Ramon Casellas al mateix lloc on es trobaven 

les barraques d’El santo.  

 

1.3. Fotografia d’una reivindicació sobre el barranquisme als anys 70  

El 1984, el Patronat Municipal de l’Habitatge lliurà 161 pisos a repartir entre els veïns 

dels tres nuclis. La resta de població fou reallotjada el 1990 a la promoció de Can Carreras, al 

costat de les Cases Barates de Ramón Albó.  



 

 
 

1.4. Fotografia aèria del Turó de la Rovira, 1972 

 

 

1.5. Fotografia al carrer Francisco Alegre, 1960



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 2. PENDENTS AL BARRI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Seccions d’alguns dels carrers amb més pendent del Carmel



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 3. ENTREVISTES



Entrevista conjunta a Josep Maria Mas, ex president  i actual presidenta de 

l’Associació de Comerciants Carmel Centre: 

 

1. A banda de l’esvoranc, com era la vida al barri del Carmel abans de la construcció de la 

L5? 

M.T. La historia del barri del Carmel ha estat sempre lligada a l’expansió de Barcelona. 

Forma part de la cara oculta que tenen totes les ciutats, que en aquest cas per raons 

geogràfiques sembla encertada.  

El barri sempre ha tingut un esperit molt combatiu, els veïns han lluitat per una causa 

justa y sempre mirant pel barri, ara sigui per tindre bones escoles, bones infraestructures o un 

bon transport públic.  

J.M.M. Durant aquests darrers anys al barri ha patit molts canvis, moltes 

transformacions i també alguna desgràcia. Com a fets importants, recordo amb alegria 

l’obertura del túnel de la Rovira, que durant anys havia estat tancat, malgrat els esforços i els 

patiments de tots els veïns. Totes són millores per aconseguir que el nostre barri sigui més 

bonic, més transitable i més humà.  

2. Creu que era beneficiós per al barri l’arribada de la L5? 

J.M.M. Jo crec que l’arribada del metro era essencial per connectar definitivament 

amb Barcelona ja que el transport al barri ha sigut bo, però dins el barri, d’alguna manera ens 

sentíem allunyats del centre de la ciutat, el metro era la gran esperança per sentir-nos 

comunicats .Havíem lluitat molt i la veritat es que anaven per el bon camí.  

M.T. Penso en nom de tot el barri que sí, que l’arribada del metro com a dit en Josep 

Mª seria una alegria per la qual se ha lluitat durant molts anys. Donaria al barri una bona 

mobilitat, era essencial la connexió amb la ciutat.  

3. Ja que aquesta obra connectaria al barri amb el centre de la ciutat, de tal manera que hi 

hauria mes competència. No creu que podria afectar als comerços del barri? 

J.M.M. Pot ser que la gent anés a comprar a partir d’ara als grans magatzems del 

centre de la ciutat, allà com es lògic trobarien una gran varietat de productes, molta diversitat, 

és ha dir que nosaltres perdíem a molts clients que tants anys ens havia costat fer. Però bé 



mirant positivament també guanyaríem tota aquella gent de la Teixonera per exemple 

que abans no compraven al Carmel que ara si ho farien, tot gràcies al metro, aquesta gent 

baixaria 

a agafar al metro i no s’anirien amb les mans buides. Es a dir que el perdíem per una 

banda o guanyaríem per una altra. 

M.T. Des de el primer moment que es parlava de l’arribada del metro jo hi vaig pensar 

que seria nefast per els comerços del barri, ja que com tu be has dit la competència  s’ampliava 

a tot l’àrea metropolitana de Barcelona, era lògic però alhora volíem el millor per al barri.  

4. Tot i això hi havia el gran mite que deia que el metro no podia arribar al Carmel.   

M.T. La veritat és que sí, es cert que s’escoltaven moltes llegendes; que si quan es va 

fer el metro d’Horta volien continuar però ho van veure molt complicat; o també nosaltres 

mateixos sabem que la geologia i la geografia del barri es molt complicada, per aquest motiu 

sabíem que era difícil, però si més no una obra complexa però no impossible d’executar.    

J.M.M. El barri com ja hem dit ha sigut un barri molt lluitador, els veïns han sigut molt 

persistents demanant el metro, però ningú entenia quin era el motiu aparent per el qual no es 

podia realitzar l’obra del metro.  

5. Com es va viure l’esvoranc com a comerciants ? Ja que suposo que per una banda van ser 

possiblement els més afectats econòmicament.   

M.T. Es cert va ser una pèrdua molt gran, a molts veïns per partida doble ja que havia 

alguns que a més a més no tindrien que tancar els seus comerços sinó que perdrien les seves 

cases també. Jo com a comerciant m’he vist afectada durant un període de 9 anys a causa de 

les obres del metro, no tan sols per l’esvoranc sinó que durant tota l’obra. He suportat el soroll 

continu del martells pneumàtics, he sofert acúfens a causa del soroll dels camions, e inclòs 

malbé en aparells de la meva farmàcia. Els danys per a mi han sigut irreparables.  

 J.M.M.  No tan sols això, d’una banda molts comerços han perdut clients, ja que al 

trobar-se en un espai d’obres les tanques de seguretat de l’obra es trobaven a menys d’un 

metre dels comerços i la gent evitava passar per allà, a més a més tot el soroll... D’altra banda 

que han sigut 1054 persones desallotjades hi tots eren clients dels comerços del voltant, 

també son diners que s’han perdut.  



També molts comerços van tindre que tancar, ja que es trobaven en el punt neuràlgic 

de les obres, la veritat es que va ser anguniós, va ser una cosa per no tornar a viure-la.         

6. Creieu que l’actuació del govern va ser bona i rapida? 

J.M.M.  Si, es cert que no podem tindre queixa del govern ja que van actuar 

rapidíssimament, van col·locar autocars per a tots els damnificats, van reallotjar a tos el veïns a 

hotels de la vora del barri, la veritat es que tot molt ràpid. Sempre hem estat informats de tot 

el que succeïa, sempre hem contat per a ells, sempre ens han escoltat i ens han deixar 

negociar i tractar amb ells.  

M.T. Per una banda va ser un conflicte amb molt resó , en una moment 

democràticament parlant que no es trobava en el seu millor moment, creiem que també han 

volgut donar una bona imatge, i d’això al barri ha sortit guanyant.  

D’altra banda era molt estrany que fos tot tant ràpid i és que el gran problema era que 

havia un fuita de gas i això si era perillós, no van desallotjar a tothom per que el seu pis es 

vingués a baix sinó que també era per la perillositat que tenia aquesta fuita. Hi han moltes 

coses que s’han tapat, però al govern no li interessava en aquell moment.  

7. Es van donar moltes indemnitzacions, creieu que van ser suficients? 

M.T. Es cert que ens van indemnitzar per l’esvoranc però com ja he dit abans vam patir 

9 anys d’obres per les quals ningú ens ha indemnitzat, en el meu cas calculo que he pogut 

perdre un total de 60.000€. Però el pitjor no és això, hi ha van haver-hi unes pèrdues 

emocionals que aquestes no hi ha cap indemnització que les pugui pagar. No podem treure’ns 

del cap aquella gent que buscava per la brossa tots els seus records, tots els diners son pocs 

per totes les llàgrimes que s’han derramat.  

J.M.M.  Jo crec que sí tothom a sortit guanyant, amb les indemnitzacions, uns mes que 

altres, però en general ningú s’ha queixat. També s’ha lluitat molt per rebre-les, per que no 

tots els comerços actuen de la mateixa manera, uns van per mòduls altre no i la manera de 

pagar la vam tindre que negociar, perquè ens molts casos no es podia determinar les pèrdues 

sofertes. 

 



8. S’han fet moltes remodelacions al barri. Creieu que el barri ha sortit amb les reformes ? 

J.M.M. Sí, i tant tot el barri ha sortit beneficiat amb les obres, no tan sols els afectats 

sinó que es podria dir que el barri a guanyat molta qualitat de vida amb les noves 

infraestructures, amb escales, ascensors, zones verdes...  

M.T. Si potser, encara que les coses s’han fet a corre-cuita, i les preses son dolentes, 

perquè hi han coses com escales, desnivells que es podien solucionar, ja que hi succeeixen 

moltes caigudes, sobretot a la plaça Pastrana.  Les coses podien haver sigut molt pitjor, ja que 

tothom pensava que seria la ruïna per al barri.  Però en general ara molt contents.  

9. Després de tot, els comerços s’han vist molt afectats un cop a arribat al metro al barri? 

J.M.M. La veritat, com he dit abans s’han vist afectats per una part però hem guanyat 

per altra, això si, poc a poc el barri va entrant en normalitat.  

M.T. Com ha dit en Josep Mª, ens anem recuperant poc a poc d’un succés molt greu 

amb moltes repercussions. Però si que ens hem vist afectats sobretot la gent jove del barri, hi 

ha una despoblació que es veu contrarestada amb l’ immigració.  

  

 



Entrevista a Fernando González, president de l’Associació de veïns del Carmel: 

Fernando González va ser el fundador i primer president de AA.VV. del Carmel l'any 

1972, i ho torna a ser ara des de 1998. Ell mateix és un dels afectats per l'accident. 

 Originari de Porcuna (Jaén), Fernando González va arribar a Barcelona la vigília de la 

Mercè de 1953, un 23 de setembre. Primer va viure a les barraques de Francisco Alegre i 

després la família es va construir la seva primera casa, al carrer Murtra. Militant sindical i 

polític durant la dictadura, González recorda que no va poder participar públicament en les 

lluites veïnals contra els túnels de la Rovira, perquè els mateixos policies de la Brigada 

Politicosocial que l'havien interrogat i torturat a la Via Laietana també servien per reprimir les 

manifestacions del Carmel. 

 

1. Què ha suposat l’arribada del metro pel veïnat d’El Carmel? 

Un canvi absolut, una millora molt important per les famílies i, en particular, pels veïns 

i veïnes que treballen utilitzant el transport públic. Per exemple, pels joves, també ha suposat 

no haver d’esperar-se fins la nit, ja que el Nitbus pujava fins aquí de tant en tant. Des del punt 

de vista de transport públic és l’obra més important que s’ha fet al barri, seguit de la 

remodelació del carrer Llobregós, l’any 1999.  

 

2. Des de quan comença la lluita veïnal per aconseguir l’arribada del metro? 

Ufff, quan es funda l’AV d’El Carmel, l’any 1972, comencem a parlar del tema. 

Aleshores alguns enginyers de l’Ajuntament ens varen dir que estàvem bojos, que mai podria 

arribar-hi perquè tècnicament era impossible. Anys més tard, el 1985, varem fer un acte a la 

Plaça Sant Jaume amb la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i vàrem 

instal·lar una parada de metro fictícia enmig de la plaça per fer més visible. Vàrem fer el mateix 

al barri: varem construir una parada simbòlica justament on ara hi ha el metro real, agafant 

totxos. No varem parar fins que el 2001 varem poder els primers plans del metro, després de 

molts anys de demanar-lo. 

 



3. La lluita perquè el transport públic arribi al barri sempre ha estat un front molt present 

de l’AV. He trobat inclòs l’anècdota dels segrestos d’autobusos... 

Bé, això es remunta a l’època de la clandestinitat quan un grups d’entre 15 i 20 

persones  de l’AV, i d’altres amics de partits polítics clandestins, vàrem muntar un autobús 

clarificant-li al conductor que el vehicle estava segrestat....aleshores va venir la policia... i la 

veritats, la “vàrem muntar”. En una altra ocasió vàrem punxar les rodes a un altre autobús per 

a cridar l’atenció. Amb aquesta suma de fets i de pressió hem aconseguit que la flota 

d’autobusos públics arribi al barri. Ara bé, tot no està aconseguit. Fins fa poc seguim lluitant 

perquè el 119 arribi al carrer Muhlberg.... En aquest sentit hem anat a parlar amb l’Entitat 

Metropolitana del Transport però no hi ha manera. Aquesta és encara una assignatura 

pendent. 

4. Parlant d’assignatures pendents: quines demandes encara estan al tinter?  

Avui puc dir que les estacions d’El Carmel, Horta i la Vall d’Hebrón són les més 

modernes de tot Barcelona  [Fernando ho assegura amb orgull]..i que ha estat durant els 

darrers deu anys que s’han fet coses, des de que es va esfondrar a causa de les obres del 

metro. Perquè abans El Carmel havia estat abandonat. Ara podem dir que és un barri més de 

Barcelona i no un suburbi com algú encara voldria considerar. 

Ara bé, les reivindicacions pendents són vàries. Per exemple, volem que la Rambla d’El 

Carmel sigui soterrada, perquè els cotxes que passen són un perill pels veïns i veïnes. Volem 

que es faci una vertadera Rambla. Una altra reivindicació pendent seria que s’acabés la segona 

fase del carrer Llobregós, un projectes que hauria d’haver estat rematat el 2002. Una altra, que 

es faci una residència per la gent gran. Aquesta reivindicació és avalada per més de 7 mil 

firmes, les quals han estat adreçades a la regidora del districte, Elsa Blasco, i a la consellera de 

Benestar Social, Carme Capdevila. Entre vestidors m’han dit que ja tenen el solar, però 

m’agradaria que es fes públic als veïns i veïnes i als mitjans de comunicació.  

Aquestes són les assignatures pendents en infraestructura...Tenim altres demandes 

com un altre centre de secundària, necessari per la densitat del barri, i a on s’impartís les 

assignatures que no ofereix l’Institut d’Educació Secundària Ferran Tallada. 

 

 



A continuació en Fernando ens aporta un article d’una entrevista que li va fer 

l’Ajuntament de Barcelona, per la pagina del districte d’Horta-Guinardo, al desembre de 2005: 

1. Hacía años que no se producía en Barcelona una desgracia como ésta que afecta a más 

de mil personas.  

A 1.054 exactamente. En el Carmel viven unas 50.000 personas. Púes bien, los 

afectados por este accidente han sido ni más ni menos que un 2% de todo el barrio. Somos 

muchas personas. 

2. ¿Qué opina sobre la división de opiniones entre el vecindario?  

No estamos divididos, nos dividen. Desde la asociación reclamamos la máxima unidad 

de todos los vecinos. Sí, hay una cierta división, pero es ficticia y con el tiempo desaparecerá. Lo 

importante es mantener la unidad, una voz única, porque tenemos los mismos problemas y 

debemos exigir todos a una que las administraciones cumplan con todo lo que han prometido. 

Hay que crear el consenso. Yo llamo a la unidad de todos los vecinos. 

3. ¿Ha habido muchas tensiones?  

Entre los vecinos hay muchos nervios, ¿cómo no los va a haber? No puedes entrar en tu 

casa. Pero soy lo bastante optimista como para creer que las cosas se arreglarán para todos. 

Pido tranquilidad a los vecinos, lo que no quiere decir que haya que ser ingenuo y dejar de ser 

exigente con la Administración. 

4. ¿En qué medida está afectando el accidente al comercio del barrio?  

En el barrio no sólo hay comercios a pie de calle, como bares, zapaterías, tiendas de 

ropa que no han podido abrir desde entonces, sino también talleres de confección que trabajan 

para empresas, y si éstas no encuentran en el Carmel lo que necesitan para esta temporada 

recurrirán a otras. 

5. ¿Qué cree que es lo más importante ahora?  

Ahora no es el momento de las disputas políticas ni partidistas, sino de las valoraciones 

humanas y sociales. La Administración tiene que ser sensible y generosa hacia nuestros 

problemas. Por ejemplo, hay familias que teóricamente pueden volver a su casa, pero tienen 

miedo. Hay que respetarlas y ayudarlas en todo lo que se pueda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 4. DOCUMENTACIÓ 



 

 

Surt a informació pública l'estudi informatiu del projecte modificat de l'ampliació 

de la L5 Horta-Vall d'Hebron 

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’anunci d’informació pública de 

l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte mediambiental del projecte modificat d’infraestructures, 

superestructures i electrificació de la L5 pel tram d’Horta a Vall d’Hebron. L’estudi projecta una 

nova cua de maniobres a les cotxeres de Sant Genís que susbtituirà la cua que va patir 

l’esfondrament a l’estació del Carmel. L’estudi planteja també un reforçament general del 

sistema constructiu en tota la obra. Es preveu que les obres es podran reprendre el segon 

trimestre del 2006 

L’estudi informatiu que avui surt a informació pública defineix el traçat en planta i alçat 

del perllongament de la L5 en el tram Horta – Vall d’Hebron, en un tram aproximat de 2.5 

quilòmetres. Parteix del projecte constructiu inicial que preveu la construcció de dues estacions 

noves, Carmel i Taxonera, així com la remodelació i ampliació de l’estació existent de Vall 

d’Hebron, l’adaptació de l’estació d’Horta a persones amb mobilitat reduïda i la construcció de 

dues cues de maniobres.  

Aquest estudi té en compte també les modificacions ja definides en el projecte en 

construcció i els trams d’obra executats. A partir d’aquí, el nou document planteja algunes 

modificacions entre les que destaquen una nova ubicació per a la cua de maniobres i el reforç 

del mètode constructiu i les condicions de seguretat de l’obra.  

El principal objectiu de l’estudi informatiu que avui surt a informació pública és donar a 

conèixer la concreció del traçat. En aquest sentit, avança informacions del projecte constructiu 

modificat que en aquests moments està en redacció. És en aquest darrer document on 

quedaran totalment concretats tots els detalls constructius de l’obra.  

Nova cua de maniobres  

L’estudi informatiu recull el traçat del projecte en construcció. Aquest, arrenca a l’inici 

de l’entrada a l’estació d’Horta. A aquesta zona el traçat es recolza sobre l’estació d’Horta i la 

cua de maniobres, actualment en funcionament.  



A continuació se situa l’estació del Carmel, que queda ubicada coincidint amb la 

caverna que ja està parcialment excavada. 

El traçat coincideix també amb la següent estació de Taxonera-Coll i enllaça amb una 

corba circular que dóna pas a una altra recta on es disposa un desviament diagonal per 

projectar la nova cua de maniobres davant les cotxeres de metro de Sant Genís.  

Aquesta nova cua substituirà així la que es va esfondrar parcialment a l’estació del 

Carmel. Es preveu que tingui capacitat per a 10 trens distribuïts en 5 vies paral·leles i que sigui 

executada a cel obert, ja que es projecta sota el carrer que voreja les cotxeres de metro de 

Sant Genís, on no hi ha edificacions. D’altra banda, es dissenya també una connexió que 

permet el pas del personal de Metro entre les cotxeres de Sant Genís i la nova cua.  

Al darrera de l’estació de Vall d’Hebron es manté la segona cua de maniobres amb tres 

vies i una capacitat per 3 trens.  

Geologia i geotècnia  

El projecte constructiu incorpora també els resultats dels treballs de geotècnia 

encarregats per a la correcta definició i interpretació tant del medi geològic com de l’hidrològic. 

Així, s’han revisat els treballs ja executats a l’entorn de les obres de perllongament, s’ha 

actualitzat la cartografia geològica i s’inclouen 16 nous sondeigs de reconeixement que 

s’uneixen als 39 realitzats anteriorment.  

En aquesta campanya d’investigació geotècnica s’ha ampliat el nombre de 

prospeccions geofísiques que han servit per millorar la caracterització geotècnica del terreny al 

llarg de la traça i s’han realitzat diversos assaigs in situ amb la finalitat de completar la 

informació anterior sobre els paràmetres geotècnics del terreny objecte d’estudi (permeabilitat, 

resistència, etc...). L’objectiu d’aquesta nova campanya geotècnica ha estat completar el 

coneixement geològic dels trams pendents d’executar i caracteritzar la geologia i geotècnia del 

nou emplaçament per la cua de maniobres.  

Per altra banda, també s’ha revisat tota la informació hidrogeològica anterior i s’ha 

completat mitjançant la recopilació de dades sobre la cartografia i perfils geològics regionals i 

de detalls, de documentació geològica disponible i s’ha fet un inventari, juntament amb la presa 

de dades, sobre mines i pous existents en la zona d’estudi. 



Procediment constructiu  

L’elecció del mètode constructiu del túnel està condicionat en primer lloc per les 

característiques del terreny i, en segon lloc, per la secció del túnel. En aquest cas, les 

característiques resistents del terreny són molt diverses, així com les seccions tipus definides.  

El projecte constructiu estableix que la construcció de tot el túnel es farà mitjançant el 

mètode d’avanç i destrossa amb un sistema de reforç sistemàtic. Així, en les obres d’avanç del 

túnel s’aplicaran mesures com la reducció de la longitud dels passos d’avanç i la col·locació de 

forma sistemàtica d’encavallades a tot el túnel independentment de les característiques 

geològiques del terreny que travessi.  

El projecte preveu reforçar el sosteniment del túnel:  

 Col·locant encavallades a totes les seccions tipus.  

 Incrementant la densitat dels bulons.  

 Incrementant el gruix total del formigó projectat.  

Auscultació i control  

El projecte constructiu inclou la definició d’un Pla d’auscultació en el qual es defineixen 

els equips de mesura, les pautes de lectura, l’evolució dels assentaments i els controls de 

convergència del túnel per controlar que l’execució de les obres s’ajusti al projecte pel que fa 

als moviments màxims previstos. 

 Durant la construcció de les obres de perllongament de la Línia 5 es controlaran els 

possibles assentaments dels edificis i del terreny, tant en superfície com en profunditat i les 

possibles oscil·lacions del nivell freàtic. En els trams de túnel s’instal·laran també els sensors 

necessaris per al control de les convergències, les pressions exercides pel terreny sobre el 

sosteniment (cèl·lules de pressió) i els esforços de treball del sosteniment (extensímetres).  

Inspeccions prèvies d’edificis  

D’altra banda, abans de l’inici de les obres de perllongament de la línia 5 del metro, es 

realitzarà una campanya d’inspeccions prèvies als edificis, locals comercials i aparcaments dins 

de la zona d’estudi. L’objectiu de les inspeccions prèvies és documentar l’estat actual de 

conservació de les construccions per a utilitzar-la de referència abans, durant i després de les 



obres, i garantir als propietaris dels edificis un document fidel de l’estat de les 

construccions davant de qualsevol afecció durant la seva vida útil.  

Tramitació i inici d’obres  

A partir d’avui aquest estudi estarà a informació pública i institucional per un període de 

dos mesos. Paral·lelament, s’està redactant el projecte constructiu que es preveu que estigui 

llest el mes de març. D’aquesta manera, el segon trimestre del 2006 es podran reprendre les 

obres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es reprenen les obres de perllongament 
de l’L5 entre Horta i Vall d’Hebron  
 
La setmana vinent s’inicien les obres de perllongament de l’L5 de metro 
d’Horta a Vall d’Hebron. El projecte es reprèn amb millores en el projecte, 
noves garanties de seguretat, de control i d’informació:  
 

 Es reprèn un projecte millorat i reforçat amb una nova ubicació del 
dipòsit de trens, nous estudis geològics i un sistema constructiu enfortit  
 

 Es potencia la informació amb l’obertura d’un nou Punt d’atenció 
ciutadana on es podrà rebre informació de l’obra i fer les consultes 
pertinents a partir de dijous vinent  
 

 S’impulsen noves garanties amb inspeccions prèvies als edificis i 
l’execució del pla d’auscultació i control d’obres  
 

 S’invertiran 111,6 MEUR. L’obra té un termini d’execució de 30 mesos  
 

 El nou tram tindrà més de 30 mil usuaris dia, portarà el metro als 
barris de La Taxonera, El Coll i El Carmel i connectarà l’L5 i l’L3 a la Vall 
d’Hebron 
 
 



Represa de l’obra 
 
L’obra que ara es reprèn desenvoluparà el traçat del perllongament de l’L5 entre 
Horta–Vall d’Hebron, un tram d’uns 2,5 quilòmetres. Preveu la construcció de tres 
estacions noves, El Carmel, El Coll/ La Taxonera i Vall d’Hebron, amb 
correspondència amb l’estació actual de Vall d’Hebron de l’L3.  
 
El projecte es reinicia a partir de l’obra ja executada en un 35% del seu traçat . 
Així, a partir de la setmana vinent s’iniciaran les tasques prèvies d’implantació i 
preparació del terreny per abordar el gruix de l’obra. Els treballs s’inicien pel pou 
d’atac situat a la plaça de Pastrana, en el túnel que unirà l’estació del Carmel i 
l’estació d’Horta.  
 
En fases següents es treballarà en el túnel des del pou d’atac d’Isop en direcció 
Vall d’Hebron i a mesura que avancin les inspeccions d’edificis i es disposi dels 
equips necessaris es reprendrà el túnel des de l’estació de El Coll/La Teixonera a 
la del Carmel. S’iniciarà igualment el desviament de serveis afectats per a la 
construcció del nou dipòsit de trens davant les cotxeres de Sant Genís.  
 
L’empresa adjudicatària és la UTE formada per les societats: Acciona 
Infraestructuras, SA, Corsán-Corviam Construcción, SA, i Proinosa, Promoción e 
Ingeniería de Obras, SA.  
 
 
Un projecte reforçat  
 
El projecte que es reprèn ara ha estat modificat i reforçat per donar el màxim de 
garanties de seguretat. Així, s’ha definit una nova ubicació del dipòsit de trens, 
s’han fet nous estudis geològics pel millor coneixement del terreny i s’ha reforçat el 
sistema constructiu.  
 

⇒ El traçat  
 

El traçat arrenca a l’estació d’Horta. A aquesta zona el recorregut es recolza 
sobre l’estació i la cua de maniobres, actualment en funcionament. A 
continuació se situa l’estació del Carmel, que queda ubicada coincidint amb 
la caverna que ja està parcialment excavada.  
 
El traçat coincideix també amb la següent estació de El Coll/La Teixonera i 
enllaça amb una corba circular que dóna pas a una altra recta on es disposa 
d’un desviament diagonal per projectar el nou dipòsit de trens davant les 
cotxeres de metro de Sant Genís. Aquest nou dipòsit tindrà capacitat per a 
10 trens distribuïts en 5 vies paral·leles i serà executat a cel obert, ja que es 
projecta sota el carrer que voreja les cotxeres de metro de Sant Genís, on 
no hi ha edificacions.  
 
Al darrera de l’estació de Vall d’Hebron es manté la segona cua de 
maniobres amb tres vies i una capacitat per a 3 trens.  
 
 



⇒ Geologia i geotècnia  
 

El projecte constructiu incorpora també els resultats dels treballs de 
geotècnia encarregats per a la correcta definició i interpretació tant del medi 
geològic com de l’hidrològic. Així, s’han revisat els treballs ja executats a 
l’entorn de les obres de perllongament, s’ha actualitzat la cartografia 
geològica i s’inclouen 16 nous sondeigs de reconeixement que s’afegeixen 
als 39 realitzats anteriorment.  
 
 

⇒ Procediment constructiu  
 

La construcció de tot el túnel es farà mitjançant el mètode d’avanç i 
destrossa amb un sistema de reforç sistemàtic.  
Així, en les obres d’avanç del túnel s’aplicaran mesures com :  

 Reducció de la longitud dels passos d’avanç. 
 

 Col·locació de forma sistemàtica d’encavallades a tot el túnel, 
independentment de les característiques geològiques del terreny. 
  

 Increment de la densitat dels perns d’ancoratge i del gruix total del 
formigó projectat. 

 
Noves garanties de seguretat, control i informació  

 
A banda de les millores que s’han incorporat al procediment constructiu de l’obra i 
al mateix projecte, l’actuació es reprèn també amb noves garanties de seguretat, 
control i informació especialment adreçades als veïns concernits. Així, ja abans de 
reiniciar les obres, s’ha emprès la inspecció prèvia dels edificis de l’àrea 
d’influència, la instal·lació de mesures d’auscultació d’aquests edificis i s’ha obert 
un nou Punt d’atenció ciutadana.  
 
 
Inspeccions prèvies als edificis  
 
Fa una setmana s’han iniciat les inspeccions prèvies dels edificis, locals comercials 
i aparcaments dins de la zona d’estudi. Aquesta àrea compren uns 525 edificis, 
5.500 habitatges i locals situats entre 50 i 100 metres de l’eix del túnel. En aquest 
procés s’avalua tan els elements comuns de l’escala com cadascun dels domicilis. 
A dia d’avui ja s’han realitzat un centenar d’inspeccions de l’àrea on s’inicia l’obra.  
L’objectiu de les inspeccions prèvies és documentar l’estat actual de conservació 
de les construccions per a utilitzar-la de referència abans, durant i després de les 
obres, i garantir als propietaris dels edificis un document fidel de l’estat de les 
construccions en previsió de qualsevol afecció durant la seva vida útil.  
 
Així, ja s’han realitzat les inspeccions a l’exterior dels edificis i s’han iniciat les 
inspeccions casa per casa en la zona on s’iniciarà l’obra. La campanya es 
desenvoluparà durant els propers sis mesos. Gisa informa de manera prèvia de 
l’inici de les inspeccions als administradors de finques, presidents de les 
comunitats i veïns, i del personal que efectuarà les revisions amb la corresponent 
acreditació. 



Pla d’auscultació  
 
Igualment, abans de la represa de l’obra, s’iniciaran les tasques d’instal·lació dels 
equips d’auscultació i control. Es tracta d’equips de mesura i lectura que 
s’instal·len a l’exterior dels edificis per controlar l’evolució dels possibles 
assentaments, tant en superfície com en profunditat i les possibles oscil·lacions del 
nivell freàtic.  
En els trams de túnel s’instal·len també els sensors necessaris per al control de les 
convergències, les pressions exercides pel terreny sobre el sosteniment i els 
esforços de treball del sosteniment.  




Nou Punt d’atenció ciutadana  
Per tal de facilitar al màxim la informació als veïns de l’obra i de la seva evolució el 
proper dijous s’obre el Punt d’atenció ciutadana (PAC). La instal·lació, situada al 
passatge de Calafell 1-3, permetrà a la ciutadania rebre informació i resoldre 
dubtes sobre el desenvolupament dels treballs. El PAC que el proper dijous obre 
les portes funcionarà fins el final de l’obra.  
 

El PAC té una superfície d’uns 110 m
2 

que inclou la zona d’atenció ciutadana i una 
exposició que proporciona una informació àmplia i visualment atractiva sobre el 
projecte de perllongament, tant pel que fa a les seves característiques com a la 
seva repercussió sobre la mobilitat al barri. S’ha instal·lat en un lloc cèntric per tal 
de facilitar l’accés als ciutadans que vulguin conèixer de prop les particularitats 
d’aquesta obra.  
 
L’horari d’obertura és de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h de dilluns a divendres i 
funcionarà des d’aquesta setmana fins que finalitzi l’obra.  
 
El PAC compta amb la presència de dues tècniques en treball social que 
informaran i atendran els dubtes dels visitants i incorporarà, a més, imatges i 
gràfics sobre la evolució del projecte. Aquesta mostra està integrada per diversos 
plafons amb fotografies i textos que expliquen la ubicació de les noves estacions, 
les zones a les quals es donarà accés i les millores que aportarà l’increment del 
transport públic.  
 
El mateix centre podrà acollir reunions informatives i serà, en definitiva, el punt de 
referència de comunicació entre veïns i Administració mentre es desenvolupin les 
obres. 

 

 

 



 

 

ACORDS DE GOVERN 
 

08 de febrer de 2005 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
• El Govern ha acordat declarar el barri del Carmel i entorns com a Àrea 
extraordinària de Rehabilitació Integral. 
 
El Reial Decret 1/2002, de mesures de finançament d’actuacions protegides del 
Pla 2002-2005, estableix que seran àrees de rehabilitació integrada aquelles 
zones o barris en procés de degradació que siguin així declarades pel Govern 
de la Comunitat Autònoma corresponent. 
 
En aquest Reial Decret s’estableix que aquestes àrees podran ser objecte de 
les operacions de rehabilitació d’edificis i vivendes, inclòs, si fos necessari, 
l’execució de la urbanització o reurbanització de l’àmbit considerat, 
comprenent, en el seu cas, les obres de demolició. 
 
Així doncs, i tenint en compte la situació que s’ha generat amb l’esfondrament 
del túnel auxiliar de la línia 5 del Metro al barri del Carmel de Barcelona, el 
Govern ha declarat avui el barri del Carmel i entorns com a Àrea Extraordinària 
de Rehabilitació Integral. 
 
En aquest sentit, s’ha acordat gestionar amb la Unió Europea i el Govern de 
l’Estat la mobilització dels recursos destinats al Programa d’Intervenció Integral 
al barri del Carmel i entorns proposat per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Finalment, es proposarà a l’Administració de l’Estat la signatura d’un conveni 
amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
que materialitzi les aportacions extraordinàries i formalitzi els acords 
necessaris. 
 
• El Govern ha aprovat un decret sobre adopció de mesures per pal·liar els 
danys ocasionats amb motiu del despreniments esdevinguts en les obres 
d’ampliació de la línia 5 del Metro de Barcelona. 
 
Durant l’execució del túnel d’ampliació de l’estació d’Horta a la de Vall d'Hebron 
de la línia 5 del Metro de Barcelona, es va produir un despreniment que ha 
provocat la desestabilització del terreny. Per raons de prevenció, s’ha procedit 
al desallotjament provisional de veïns de la zona afectada del barri del Carmel. 
 
Així mateix, el Govern de la Generalitat ha valorat la conveniència d’iniciar 
immediatament les actuacions urgents i imprescindibles per fer front als danys 
causats per aquest despreniment. Per aquest motiu, el Govern considera 
necessari establir un conjunt d’ajudes per pal·liar els perjudicis produïts o que 



es produeixin a les persones residents o que desenvolupin una activitat 
econòmica en la zona afectada. 
 
Així doncs, el Govern de Catalunya ha aprovat avui un decret que té per 
objecte l’adopció d’una sèrie de mesures per pal·liar els perjudicis ocasionats a 
les persones afectades del barri del Carmel i que es concreten en el lliurament 
de bestretes a compte de futures indemnitzacions i/o ajuts. 
 
En concret, l'objecte dels ajuts és donar un suport econòmic a compte de la 
indemnització final, a les persones físiques residents, definides en funció de 
l’ocupació d’un habitatge afectat i a títol de llogater o de propietari. 
 
L’ajut consistirà en el lliurament d’una quantitat per persona, per tal de 
compensar amb caràcter d’urgència les despeses habituals de supervivència.  
 
Pel que fa a les quantitats de l'ajut a percebre en concepte de dietes per dia i 
persona, aquesta variarà en funció del següent: 
 
1. Si es troben en habitatge familiar: 
 - Primer perceptor 30 € 
 - Parella i següents perceptors 20 € 
 - Menors 15 € 
 
2. Si es troben en instal·lacions hoteleres: 
 - Primer perceptor 10 € 
 - Parella i següents perceptors 5 € 
 - Menors 5 € 
 
El Departament de Benestar i Família elaborarà un cens d’afectats de les 
persones residents, definides en funció de l’ocupació d’un habitatge afectat i a 
títol de llogater o de propietari, que acreditin el dret a rebre l'ajut. 
 
El pagament de l’ajut es farà efectiu en períodes quinzenals a comptar des del 
dia següent a la publicació d’aquest Decret i sempre que es disposi del cens 
corresponent, i d’acord amb el procediment que en cada cas es determini. En 
tot cas i sens perjudici del sistema de càlcul de la quantia de l‘ajut, el pagament 
es farà efectiu per unitat familiar ocupant del immoble. 
 
Les quantitats que constitueixin els presents ajuts, seran susceptibles de 
compensació per part de la Generalitat de Catalunya amb càrrec a les 
eventuals indemnitzacions a percebre pels beneficiaris. 
 
L'altra de les mesures que contempla el decret aprovat avui és l'establiment de 
bestretes a compte de indemnitzacions. Aquestes tenen per objecte donar una 
compensació econòmica en forma de bestreta a compte de futures 
indemnitzacions, a les persones afectades. 
 
Seran beneficiaris de les bestretes les persones físiques residents, sempre que 
es tracti de residència habitual i permanent, ja siguin propietaris que hi visquin 



efectivament en els edificis afectats, o arrendataris. Les quantitats a percebre 
en concepte de bestretes variaran en funció del següent: 
 
 - Per persones físiques residents ja siguin llogaters o propietaris: 
 
 a) Si el immoble on es trobava la residència habitual ha estat 
 enderrocat o ho serà en un futur: 2.000 € 
 
 b) Si el immoble en un futur fos susceptible, altra vegada, d’ocupació: 
 1.000€ 
 
El pagament de l’esmentada indemnització es farà efectiu mitjançant un 
pagament únic. 
 
En el cas de les persones jurídiques o els titulars individuals d'explotacions 
econòmiques, la realització de la qual es portava a terme en els immobles 
afectats, aquestes percebran una quantitat en concepte de lucre cessant, 
d’acord amb els barems que es determinaran per ordre del conceller 
d’Economia i Finances. El pagament de l’esmentada indemnització es farà 
ponderant les eventuals circumstancies en relació amb la possibilitat de tornar 
a l’exercici de l’activitat o d’altres compensacions a percebre. 
 
El pagament de l’esmentada indemnització serà mitjançant bestreta a compte 
de futures indemnitzacions i es farà efectiu per qualsevol procediment admès 
en dret. 
 
Per tal d’acreditar el dret a la indemnització correspondrà al Departament de 
Benestar i Família l’elaboració d’un cens d’afectats que reuneixin els requisits 
abans esmentats, és a dir, en el primer cas acreditar la residència efectiva a 
títol de llogater o propietari en un edifici afectat o, en el segon cas, ser titular 
d’una activitat econòmica amb seu en un d’aquests edificis afectats. En tot cas 
aquest cens s’efectuarà en funció de cada immoble existint dret a percebre un 
únic ajut per pis o local, amb independència del nombre de persones que 
convivien en el mateix. 
 
Les bestretes a les que es refereix aquest article, seran susceptibles de 
compensació per part de la Generalitat de Catalunya amb càrrec a les 
eventuals indemnitzacions a percebre pels beneficiaris.  
 
Finalment, i als efectes de la elaboració del cens de beneficiaris, s’entendrà 
efectuada la sol·licitud per aquelles persones que de forma fefaent s’hagin 
dirigit a l’administració de la Generalitat de Catalunya o a l’Ajuntament de 
Barcelona, i en base a la mateixa ja hagin percebut d’aquest algun ajut a la 
data de entrada en vigor d’aquest decret. En cas contrari serà precís efectuar 
una sol·licitud en els termes que es determinin per el Departament de Benestar 
i Família d’acord amb les especificacions d’aquest decret  
 
En funció de l’alteració de la situació dels perceptors o per l’aparició de nous 
afectats, el decret preveu que el Departament de Benestar i Família pugui, en 
qualsevol moment modificar, ampliar o reduir els cens de beneficiaris.



 
 
 
 

ACORDS DE GOVERN 
 
05 d’abril de 2005 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES 
 
• El Govern ha aprovat el decret pel qual s'aproven mesures complementàries a 
les previstes pel Decret 16/2005, de 8 de febrer, sobre adopció de mesures per 
pal·liar els danys ocasionats amb motiu del despreniments esdevinguts en les 
obres d’ampliació de la línia 5 del Metro de Barcelona. 
 
Durant l’execució del túnel d’ampliació de l’estació d’Horta a la de Vall d'Hebron 
de la línia 5 del Metro de Barcelona, es va produir un despreniment que ha 
provocat la desestabilització del terreny. Per raons de prevenció, s’ha procedit 
al desallotjament provisional de veïns de la zona afectada del barri del Carmel. 
 
Així mateix, el Govern de la Generalitat va valorar la conveniència d’iniciar 
immediatament les actuacions urgents i imprescindibles per fer front als danys 
causats per aquest despreniment. 
 
Per aquest motiu, el proppassat mes de febrer el Govern va establir un conjunt 
d’ajudes per pal·liar els perjudicis produïts o que es produeixin a les persones 
residents o que desenvolupin una activitat econòmica en la zona afectada. 
 
En aquests moments, el Govern considera convenient establir en relació amb 
els titulars d'explotacions econòmiques situades en la zona d'influència dels 
danys un règim d'ajuts per pal·liar els perjudicis produïts com a conseqüència 
de la disminució dels seus ingressos en atenció al decrement de la clientela. 
 
Així doncs, el Govern de la Generalitat ha aprovat avui mesures 
complementàries al decret del passat mes de febrer, pel qual s'establien 
mesures per pal·liar perjudicis ocasionats a les persones afectades del barri del 
Carmel. 
 
Amb el decret aprovat avui les persones jurídiques o els titulars individuals 
d'explotacions econòmiques la realització de les quals es porta a terme en els 
immobles als quals es refereix l'annex d'aquest decret, tindran dret a percebre 
una compensació de naturalesa econòmica, per una única vegada i en forma 
de bestreta a compte de futures indemnitzacions, d'acord amb el barem 
següent: 
 
 - 2.250 euros per treballador. 
 - 15 euros per m2. 
 
 



 
En concret, l'annex fixa els carrers del perímetre ampliat a comerços amb 
activitat oberta i números, en els següents: 
 
 - C. Ramon Rocafull 

  o Números: 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-27, 33-39, 41-43, 45,  

  47-49, 51, 51b, 53. 
 

  o Números: 6-8, 10-12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-34,  

  36, 38, 40-44, 46, 48-50, 52-54, 56-58, 60, 62, 64-66. 
 
 - C. Moratín 
 

  o Números: 1, 3-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27-29, 29b, 31,  

  33-39, 41, 43, 45, 47, 49. 
 

  o Números: 2-4, 6-8, 10, 12-14, 16, 18-24, 26-30, 32, 34-36, 38- 

  40, 42, 44, 46, 48, 50. 
 
 - C. Bernat Bransi: 
 

  o Números: 31-37, 39-41, 43-45, 47-49, 51, 53, 55, 57-57b, 59. 
 

  o Números: 2, 4-6, 8, 10, 12, 14-20, 22, 24-26, 28, 30, 32, 34, 36, 

  38-40, 42-46, 48-58, 60-62. 
 
 - C. Sigüenza 
   

  o Números: 2, 4, 6, 8-10, 12, 14-16. 

  o Números: 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 53-67. 

 
 - Plaça Pastrana 
 

  o Números: 1, 2-4, 5-7, 8-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19. 

 
 - C. Lluís Maria Vidal 
 

  o Números: 1, 3, 5-13. 
 

  o Números, 2, 4, 6, 8, 10 12, 14. 

 
 - C. Cifuentes: 
 

  o Números: 2, 4, 6, 8, 10, 12. 
 

  o Números: 1-3, 5, 7-11, 13. 

 
 



 
 - C. Pantà de Tremp 
   

  o Números: 2, 4, 6, 6b, 8, 10, 10b, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 26. 

 

  o Números: 19-21, 23, 25, 27. 

 
 - Passatge Lugo 
   

  o Números: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-20, 22-28. 
   

  o Números: 1-7, 9, 11-13, 15-17, 19, 21-23. 

 
 - C. Llobregós 
 

  o Números: 108, 110, 112, 114, 116-118, 120-122, 124, 164b.  

 

  o Números: 119-133, 135-137, 139, 145, 147,149-159, 161-165,  

  167-169, 171-173, 175-189. 
 
 - C. Lugo 
 

  o Números: 30-32, 34-36, 38, 40, 42-44, 46-48, 50-52, 54, 56, 58, 

  60-62. 
 

  o Números: 29-33, 35, 37, 39-41, 43, 45-49, 51, 53-57, 59-61, 63. 

 
 - C. Calderón de la Barca 
 

  o Números: 2-4, 6, 8, 10-14, 16-18, 20-22, 24. 
 

  o Números: 1, 3, 5-7, 9-11, 11b, 13-15, 17, 19. 

 
 - C. Conca de Tremp 
 

  o Números: 14-16, 18, 18b, 20, 20b, 22, 24. 
 

  o Números: 15-21, 23, 25, 27-29. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 5. QUADRE RESUM DELS COSTOS 
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