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Creativitat subterrània
Estacions de metro Llefià i La Salut. les noves estacions de metro de la línia 10 a badalona

■■■ L’imperi de les estacions de marca
L’arribada de la màquina de vapor al 
vestíbul de l’estació com a exemple majes-
tuós de la civilització industrial o l’estació 
com a lloc simbòlic de la nova era són fets 
que semblen revifar, en certa manera, en 
els darrers anys. Les estacions, des de ja 
fa algun temps, es dissenyen amb arqui-
tectes “de prestigi,” amb noms i cognoms 
reconeguts i s’estan convertint cada 
vegada més en icones de les ciutats on es 
situen.

Fa deu o vint anys poques eren les ciu-
tats (a banda de Moscou) que presentaven 
les seves estacions de metro com a carta 
de presentació de la seva arquitectura o 
com a reclam pel turisme. Avui, en canvi, 
són moltes les ciutats que les inclouen en 
les seves guies arquitectòniques i, sobre-

tot, turístiques. Praga, Estocolm, Lisboa, 
Oporto, Nàpols, Bilbao, Shangai en són 
alguns d’aquests nous exemples. Algu-
nes funcionen com a contenidors d’art 
i d’altres, com a arquitectures de firma. 
Sembla que aquest fet ha posat de moda el 
transport públic fent-lo atractiu com no 
ho havia estat fins al moment.

Les estacions de metro, i fins i tot, el 
mateix túnel com és el cas de Shangai, 
esdevenen un reclam turístic per a mol-
tes ciutats. Qui es deixaria de visitar les 
majestuoses estacions de metro en un 
viatge a Moscou? O les artístiques caver-
nes que configuren la xarxa de metro a 
Estocolm? Com perdre’s el viatge lumínic 
al túnel panoràmic que sota el riu uneix 
Bund amb Pudong, a Shangai? 

La línia 10 circula actualment entre 

La Sagrera i el Gorg i es preveu que tant 
aquesta com tota la línia 9, siguin recor-
reguts “dignificats” per les propostes de 
diversos noms de prestigi com són Gar-
cés, Sánchez Piulachs, Soldevila, Toyo Ito 
o Bohigas, entre d’altres.

Es va convocar un concurs per a les 3 
estacions de la línia 10: Gorg, La Salut i 
Llefià. L’Estudi de Soldevila Arquitectes 
van guanyar la convocatòria i, en un 
principi, se’ls va exigir que en 5 mesos tin-
guessin llesta la proposta. Ja era una aco-
tació temporal força ajustada, atès que el 
més usual són uns 8 mesos. Finalment, es 
va accelerar el calendari i ho van haver de 
presentar en tan sols dos mesos! 

L10: Línia projectual coherent
Les propostes de les tres estacions tenen 

1. METro dE bilbAo, n.FosTEr (1995); 2. EsTAció dE bAixA chiAdo, lisboA, ÁlvAro sizA (1998); 3. rEhAbiliTAció d’EsTAció dE METro drAssAnEs, A bArcElonA. 

on-A, ArquiTEcTEs (2009); 4. EsTAció dE METro TolEdo, A nàpols. óscAr TusquETs (2012)

1 2 3 4

5. METro dE Moscou ( 1935); 6. METro d’EsTocolM;  7. TúnEl soTA El riu quE unEix bund i pudong, A shAngAi.

5 6 7

Una arquitectura desproveïda d’adjectius innecessaris o 
cromatismes decoratius, una nuesa metàl·lica que insinua 
les instal·lacions i ens acompanya en tota la línia
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un llenguatge comú, així com les matei-
xes intencions  projectuals. L’objectiu 
comú era:
1.  Per una banda, dignificar l’espai de la 

persona i eliminar qualsevol sensació 
claustrofòbica.

2.  Un llenguatge i uns materials comuns 
en tot el conjunt.

Sense moltes opcions, i acceptant les 
limitacions que l’espai i els precedents 
imposaven, van recórrer a un nou i únic 
revestiment com a pell que ho cobriria 
tot. Una sola pell que els permetés resol-
dre l’heterogeneïtat dels espais, donant-
los continuïtat i unitat.

La intenció és comprovar que s’està 
sota terra i que, precisament això, és una 
bona experiència. Res de claustrofòbia, 
malgrat internar a les “profunditats de la 
terra” (54 metres de profunditat no està 
gens malament). Al contrari que en altres 
indrets on l’obscuritat i les velles parets 
semblen omplir-ho tot, aquí, una sàvia 
utilització de l’espai, lluminositat i l’ús 
de la xapa perforada com a antídot contra 
l’opacitat. Clarament no ens trobem a les 
catacumbes que ens podríem esperar a 
aquesta profunditat.

Per tal de tenir aquesta percepció se 
segueix l’estratègia de fragmentar l’espai 
horitzontalment i es contraresta l’efecte 
de vertigen en els pous de baixada a les 
andanes.

En el tractament de les parets, s’inten-
ta seguir un criteri “d’ensenyar i no ense-
nyar”: les parets insinuen i els límits es 
desdibuixen, la xapa metàl·lica perforada 
deixa entreveure les instal·lacions. Sem-

bla com si l’usuari fos acompanyat per les 
instal·lacions en tots els seus recorreguts.

Un material lleuger i al mateix temps 
resistent. Una arquitectura desproveïda 
d’adjectius innecessaris o cromatismes 
decoratius, una nuesa metàl·lica que insi-
nua les instal·lacions i ens acompanya en 
tota la línia.

A l’estació de Llefià, la germana gran 
de les tres, es pot accedir al vestíbul d’en-
trada des de cota zero, al mateix nivell de 
la ciutat. Aquest és un tret important, 
atès que normalment cal baixar per acce-
dir a les mateixes. Baixem pels ascensors 
i, ara sí, ens trobem en l’espai estel·lar, 
el pou. Un espai d’unes dimensions que 
superen l’escala humana, la mostra de 
què ens trobem en una infraestructura. 
El pas a les andanes representa un nou 
canvi de mesura: les andanes són l’espai 
més petit del conjunt. De fet, aquestes 

formen part de la mateixa excavació que 
configura el túnel per on circula el metro.

El pou, viatge futurista 
Situats en l’espai del pou, dels ascensors, 
les sensacions de cert caire futurista i, 
fins i tot cinematogràfic, són de gran 
espectacularitat.

Ens trobem dins un nou món vertical 
i mecànic, un món connectat a través 
d’una xarxa d’ascensors d’acer i vidre, 
tal i com proclamava la recerca de l’ar-
quitectura futurista ara fa un segle. Una 
arquitectura que no va ser materialitzada 
com ho van ser la pintura o l’escultura i 
de la qual només trobem projectes no rea-
litzats o literatura. Sembla ser que aques-
ta podria ser la materialització d’una 
d’aquelles literatures que ens traslladen 
a un món mecanitzat i nu. Un descens cap 
a les andanes que té tant d’escenogràfic 
com d’invitació al viatge, esclata un 
espectacle sorprenent, la celebració d’un 
món de llum a les profunditats. ■

 pAssAdís dE coMunicAció EsTAció dE lA sAluT

10. pèrgolA ExTErior dE llEFià; 11. AndAnA dE l’EsTAció dE llEFià; 12. vEsTíbul dE l’EsTAció dE lA sAluT AMb lluM nATurAl

Aquesta podria ser la materialització d’una d’aquelles 
literatures que ens traslladen a un món mecanitzat i nu
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13 i 14.  pou dE bAixAdA A lEs AndAnEs A l’EsTAció dE lA sAluT

Fitxa tècnica

■■ nom de l’obra: Estacions de la salut i 
llefià de la línia 10 del metro de barcelona
■■ Emplaçament: badalona
■■ Propietari/promotor: iFErcAT, gisA, 
línia 9 Tram 4- concessionària. generalitat de 
catalunya
■■ Projecte: 
■ Arquitecte director: Alfons soldevila; 
■ Equip: david soldevila, Alfons soldevila, 
Jordi Marfà, zara gibert, benedetta rodeghie-
ro, Alberto torres, Elena gimeno, Manuel vene-
gas, ross perez (soldevila soldevila soldevila 
arquitectes) 
■ Greccat: xavier Medrano, arquitecte i Miquel 
riera, arquitecte tècnic, enginyeria civil
■ Auding: pere roda i Josep rodríguez
■■ Direcció de l’obra:
Directors: Josep Miquel riva, greccat
■ Arquitectes: Alfons soldevila, david soldevi-
la riera, Jordi Marfà i xavier Medrano
■ Arquitectes tècnics: Miquel riera, Antonio 
Mesa i blai chinchilla
■ Instal·lacions: xavier Manel·la i Juan Eduar-
do lucas
■ Seguretat i control de qualitat: cristina 
rubio, Atenea seguridad y Medio Ambiente
■■ Empresa constructora: uTE gorg (dra-
gados, comsa, Acciona i Acsa)
■ Cap d’obra: José luis rubio
■ Director d’obra: Alberto rodriguez, daniel 
Altabella, Jesús gonzalez
■ Caps d’obra estació: Andrés ricardo
■ Cap de l’oficina tècnica: Enrique Almenar, 
coordinació amb instal·lacions 
■■ Dades d’obra:
■ Superfícies construïdes: 
- llefià: 8.878 m2 
- la salut: 9.456 m2

■ Data d’acabament:  2009
■■ Llista d’industrials
sánchez, xapa perforada; Tefals; reca; var-
gasa; metal; Teamblau; intec; inoxarte; crcsa; 
Mdm; Kimsa.
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■■■  La línia 9 es la més llarga que creua 
Barcelona i les ciutats veïnes, des del seu 
extrem nord amb dos brancals que partei-
xen de Santa Coloma i de Badalona, fins 
l’extrem Sud en què també es divideix en 
dos traçats un cap a la Zona Franca i un 
altre per l’Hospitalet, El Prat, i fins a l’aero-
port. Constituirà una nova línia amb una 
forta incidència i servei, que enllaça sec-
tors de ciutat amb molta població, grans 
infraestructures com el port i l’aeroport, 
zones d’equipaments i molts altres punts 
de centralitat i serveis (fira, Zona Franca, 
universitat, La Sagrera, hospitals...). 

L’estació de Llefià es troba en el tram 
que es deriva cap a Badalona (que pren 
el nom de Línia 10), i és una estació de les 
anomenades “tipus pou”, constituïdes 
per un gran cilindre vertical que baixa 
fins a trobar el túnel del metro que s’ha 
construït amb tuneladora a gran fon-
dària: aquest “pou” s’articula a la part 
superior amb un vestíbul d’accés des de 
l’exterior, mentre que a la part inferior 
es configura una preandana que enllaça 
amb el túnel del metro, el qual es troba 
dividit horitzontalment en dos nivells a fi 
de construir les dues andanes correspo-
nents als dos sentits de trajecte.

Estructura de capítols i costos 
de l’estació de Llefià
Les dades de cost exposades es refereixen 
a la construcció i condicionament de 
l’estació de metro un cop efectuada la 
infraestructura civil del túnel i del pou de 
descens on s’emplaça. La particularitat 
d’aquest tram (i d’altres) de la línia 9 és 
que discorre sota unes zones de ciutat 
consolidades i denses. En aquest context 
els treballs d’obra civil són complexos, i la 
resta de treballs estan subordinats a l’exe-
cució primera de la infraestructura. Cal 
remarcar aquest fet perquè la construcció 
de l’estació es desenvolupa en permanent 

Entre l’obra civil soterrada i la 
solució urbana de superfície

diàleg entre el resultat final de l’obra civil 
subterrània i la solució urbana de superfí-
cie per al sector de ciutat que ara es remo-
dela per implantar una infraestructura 
que abans no tenia.

L’obra es va licitar conjuntament en un 
mateix paquet per a les estacions de Llefià, 
La Salut, Gorg i Bon Pastor, i el concurs 
va ser adjudicat a UAG Ute Arquitectura 
Gorg, formada per Dragados, Comsa, Acci-
ona i Acsa. Posteriorment el concessionari 
és qui gestiona l’explotació de la línia. S’ex-
treu i s’exposa aquí les dades de l’estació 
de Llefià, que comprèn una superfície de:

Superfície total 
estació Llefià 8.878,00 m2

- Vestíbul  2.276 m2

- Andanes (superior + inferior) 2.495 m2

- Pou (escales i sales tècniques)  4.107 m2  

La ràtio repercutida de cost total sobre 
la superfície de la intervenció resulta de 
1017 €/m2, però cal tenir en compte que es 
computa sobre àrees amb usos molt diver-
sos, en què només una part són de trànsit 
per al públic. En el quadre, la superfície 
referida al pou correspon a zones ‘ocultes’ 
de corredors, escales d’emergència i sales 

d’instal·lacions distribuïdes en diferents 
nivells. A les andanes 1.052 m2 correspo-
nen a la part condicionada per als usua-
ris, i l’altra meitat de superfície correspon 
a la zona de confinament i en menor grau 
a instal·lacions. Aquesta casuística dis-
torsiona la relació directa de cost sobre 
unitat de superfície, de manera que és 
més significativa la caracterització de 
l’obra referint el cost global de la unitat 
d’estació i efectuant una anàlisi de la 
distribució d’aquest cost en els diferents 
conceptes d’obra i d’instal·lacions.

Meitat arquitectura 
i meitat instal·lacions
La inversió es divideix gairebé al 50% 
entre els capítols d’arquitectura i els 
d’instal·lacions. D’entre els capítols 
d’arquitectura, més d’una tercera part 
se l’emporten els revestiments interiors. 
De la resta, els altres conceptes amb una 
certa incidència son les divisòries (que 
inclouen fusteria amb vidres tallafoc), els 
paviments, les baranes i els elements sin-
gulars de caracterització dels espais, tots 
ells corresponents als treballs de condi-
cionament interior en concordança amb 
la naturalesa de l’obra. El capítol d’es-

Les estacions de la línia 9 del metro

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat
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ximadament la meitat de la incidència 
relativa sobre cadascuna de les famílies. 
El projecte no inclou el pressupost (però 
sí la integració) de les anomenades 
interfícies, que són tots els elements 
que comuns amb la resta de la línia de 
metro i que es gestionen en paral·lel: els 
ascensors, escales mecàniques, portes 
automàtiques d’andana (l’andana fa uns 
100 m), comunicació i dades, àudio de les 
estacions, càmeres de vigilància, màqui-
nes expenedores, barreres i torniquets de 
validació dels bitllets. Els imports referits 
corresponen a Preu d’Execució Material, 
sobre el qual caldria incrementar les 
DGO+BI. ■

Perfil del cost per capítols (milers d’€)

EndErrocs i TErrEs  
0,34%

MiTJA TEnsió - cTE
4,57%

ElEMEnTs singulArs
12,49%

conTrol insTAl·lAcions
5,09%

FonAMEnTs i Murs
0,18%

bAixA TEnsió
56,61%

EquipAMEnTs i MobiliAri
2,2%

conTrol Accés
7,01%

EsTrucTurEs
2,48%

proTEccions 
i sEnyAlèTicA

6,93%

FonTAnEriA
0,16%

iMpErMEAbiliTzAció i 
AïllAMEnTs
3,78%

porTEs
4,18%

sAnEJAMEnT i drEnATgE
1,96%

TAncAMEnTs i divisòriEs
13,16%

pAviMEnTs i solErEs
9,49%

AnTi-incEndis
8,07%

ExTEriors
8,31%

rEvEsTiMEnTs inTEriors
36,72%

vEnTilAció i cliMA
16,52%

conTrol 
d’insTAl·lAcions   225,19

conTrol Accés  309,86

FonTAnEriA    7,28

sAnEJAMEnT i drEnATgE   85,88

AnTi-incEndis     356,78

vEnTilAció i cliMA   729,97

bAixA TEnsió    2501,58

MiTJA TEnsió- cTE   202,14

ElEMEnTs singulArs   560,90

EquipAMEnTs: MobiliAri 101,89

proTEcció i sEnyAlèTicA 320,00

porTEs  193,17

pAviMEnTs i solErEs  437,85

rEvEsTiMEnTs inTEriors    1693,91

ExTEriors     383,54

TAncAMEnTs i divisoriEs  607,43

EsTrucTurEs    114,66

FonAMEnTs i Murs   8,65

iMpErMEAbiliTzAc¡ó   174,70

EndErrocs i TErrEs  15,81

Distribució perceptual entre els capítols d’arquitectura

Distribució perceptual entre els capítols d’instal·lacions

tructura no és significatiu ja que només 
correspon a elements complementaris 
perquè la infraestructura ja està feta i no 
està computada en aquest pressupost.

Respecte de les instal·lacions, gairebé 
2/3 correspon a instal·lacions elèctriques 
de MT i BT, que inclou 2 transformadors de 
1.600 kva i duplicitat de línies de seguretat. 
Li segueixen en ordre d’importància els 
capítols relatius a ventilació i clima, pro-
tecció contra incendis, i de control i gestió 
de les instal·lacions.

A la taula resum de cost per capítols 
els percentatges es referencien al total 
de l’obra, i atesa la paritat entre instal-
lacions i arquitectura, els valors són apro-

La construcció de l’estació es desenvolupa en permanent 
diàleg entre el resultat final de l’obra civil subterrània i 
la solució urbana de superfície



TÈCniCa
Anàlisi d’obrA

68 c  

L’informaTiU
DEL CaaTEEB 
sETEMbrE  
2012

QUaDrES D’anÀLiSi DE CoSToS

import € % €/m2

EsTAció llEFià 9.031.301,23 1.017,26

ArquiTEcTurA 4.612.583,40 51,07 519,55

EndErrocs, MoviMEnT dE TErrEs i gEsTio rEsidus 15.811,10 0,18 1,78

FonAMEnTs i Murs 8.654,08 0,10 0,97

EsTrucTurEs inTEriors (AcEr i ForMigó) 114.669,70 1,27 12,92

iMpErMEAbiliTzAció i AïllAMEnTs 174.703,98 1,93 19,68

iMpErMEAbiliTzAció 115.222,93

AïllAMEnT AcúsTic 59.481,05

TAncAMEnTs i divisoriEs 607.432,25 6,73 68,42

TrAsdossATs 190.480,56

divisoriEs 160.330,33

FusTEriA METàlicA 256.621,36

ExTEriors 383.549,53 4,25 43,20

AplAcATs, plAnxA 68.332,70

pAviMEnTs 30.096,60

pinTurA 165.053,80

sErrAllEriA 120.066,43

rEvEsTiMEnTs inTEriors 1.693.919,26 18,76 190,80

ArrEbossATs, EnrAJolATs 212.045,34

AplAcATs, plAnxA 875.984,23

cEl rAs 235.341,96

pinTurA 217.976,43

EnvidrAMEnTs 152.571,30

pAviMEnTs, solErEs i rEcrEscudEs 437.857,27 4,85 49,32

porTEs 193.175,74 2,14 21,76

proTEccions i sEnyAliTzAció 320.007,57 3,54 36,04

bArAnEs 246.818,81

sEnyAliTzAció 73.188,76

EquipAMEnTs: MobiliAri 101.894,33 1,13 11,48

ElEMEnTs singulArs 560.908,59 6,21 63,18

lEds 261.567,40

pAsArElEs 121.141,19

oMbrAclE 178.200,00

insTAl·lAcions 4.418.717,83 48,93 497,71

MiTJA TEnsió- cTE 202.145,34 2,24 22,77

bAixA TEnsió 2.501.583,78 27,70 281,77

 EscoMEsA grup ElEcTrògEn i coMErciAl 25.547,27

quAdrEs ElécTrics 284.726,42

cAblEJAT d’EsTAció 819.269,00

TúnEl 420.327,29

EnlluMEnAT i ForÇA EsTAció 451.268,08

xArxA dE TErrEs 78.273,09

cAnAliTzAcions 342.366,92

EscAlA EvAquAció TúnEl pK 3770 i pK 3520 79.805,71

vEnTilAció i cliMATiTzAció 729.972,48 8,08 82,22

vEnTilAdors 475.148,75

silEnciosos 25.372,12

rEixEs i AccEssoris 73.929,04

conducTEs 129.554,00

vEnTilAció i cliMATiTzAció dEpEndènciEs 25.968,57

AnTi-incEndis 356.788,02 3,95 40,19

dETEcció d’incEndis 109.784,53

proTEcció conTrA incEndis 50.535,20

ExTinció pEr AiguA nEbuliTzAdA 196.468,29

sAnEJAMEnT i drEnATgE 85.883,40 0,95 9,67

FonTAnEriA 7.281,03 0,08 0,82

conTrol Accés dEpEndènciEs i porTEs d’Accés 309.866,09 3,43 34,90

conTrol d’insTAl·lAcions FixEs 225.197,69 2,49 25,36

conTrol vEnTilAció 192.491,68

conTrol Equips boMbEig 30.580,17

conTrol MT i quAdrEs bT 2.125,84

- Els imports referits corresponen a preu d’Execució Material, sobre el qual caldria incrementar les dgo + bi 
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■■■ Infraestructures de metro
En primer lloc cal mencionar la complexitat de la tasca de 
condicionar  recintes a partir d’espais concebuts per a infraes-
tructures. La lògica de l’espai és a nivell de territori, d’eficièn-
cia constructiva a gran escala, on la proporció humana en les 
primeres visites al “solar” és gairebé inexistent atesa la des-
mesura de la infraestructura. Així mateix, aquests projectes 
de la L9/L10 venien amb múltiples elements prefixats, a nivell 
d’interfícies (elements pertanyents a la totalitat de la línia de 
metro, com per exemple els ascensors, escales mecàniques, 
portes automàtiques o elements més propers com l’àudio de les 
estacions). La possibilitat de qüestionament per a una millora 
espacial és quasi impossible. 

La relació amb la resta de l’equip és crucial per a poder 
sumar esforços per tal de millorar els espais útils. En aquest 
tipus d’obres la magnitud de les instal·lacions és molt elevada 
(en el conjunt del projectes d’acabats de la infraestructura 
l’apartat d’arquitectura pot arribar al 25-30% del total). En la 
redacció del projecte tot funciona i no és problemàtic. Durant 
l’obra les mides i el dimensionat real no acaba de coincidir i 
moltes vegades els responsables d’arquitectura (l’equip d’ar-
quitectes) ens trobem sols defensant els espais destinats a les 
persones, ja que a l’obra prima l’espai de les instal·lacions en 
lloc d’entendre que l’objectiu és, que per aquest espais hi passin 
milers de persones.

Consciència del lloc
El treball a la L9 ha estat força diferent d’altres estacions on 
hem intervingut. Generalment en l’estació convencional les 
andanes són els espais més generosos de tota la infraestruc-
tura. La L9 és totalment a l’inversa, l’espai d’andana és l’espai 
més petit de tots i els espais entremitjos, com els recorreguts 
entre andana i vestíbul, es desmesuren tant per les mides de 
la infraestructura com per tots els elements que són impres-
cindibles d’una estació; recorreguts d’evacuació, ventilació, 
instal·lacions... Les andanes són els espais més comprimits de 
tots, ja que és l’espai restant del cilindre de la tuneladora un cop 
hi han passat tots els elements imprescindibles; línia de tren en 
un sentit i l’altre(l’un sobre l’altre) i les línies doblades d’alta 
tensió i de subministrament de la pròpia línia de tren. Però la 

Dignificar l’espai 
de la persona en tot moment
David Soldevila
Arquitecte
soldevila soldevila soldevila Arquitectes

circumstància de passar el màxim de temps en l’espai més petit 
de tota l’estació no seria transcendent si no haguéssim baixat 
fins a una profunditat de 24 m. sota terra (La Salut), o 54 m. 
(Llefià). Això implica una espera que pot disparar sensació de 
claustrofòbia. Una altre de les circumstàncies on les sensacions 
estan a flor de pell, és la baixada o pujada pel pou d’ascensors 
on el vertigen de caiguda al pou cal treballar-lo.

Un altre dels temes a tenir en compte del fet de treballar 
sota terra, en una infraestructura de metro, és que l’accés del 
material és mínim; a l’estació de La Salut tot el material, va 
entrar per un forat de 12 x 8 m. que es va acabar convertint en 
ventilació i lluernari. A Llefià tot i entrar amb camió al vestíbul 
a cota carrer, el forat d’accés de tot el material era de 5 x 5 m. 
això implica un planteig global tant a nivell constructiu com de 
manteniment de cara al futur.

Elecció de materials
El material escollit com a element bàsic de les estacions ha 
estat el ferro. Un material que tot i pressuposar que és un mate-
rial amb una petjada ecològica elevada, en treballar-lo amb 
fines capes i perforar-lo, disminueix l’impacte global, si a això 
se li suma el fet que és totalment reciclable, i no infraciclable 
com la majoria de materials, com per exemple els ceràmics. La 
xapa metàl·lica és una solució efectiva, extensiva, amb la capa-
citat de tenir textura o ser perforada. Ser resistent a la vegada 
que lleugera. D’alta qualitat de prestacions a nivell de resistèn-
cia vandàlica, i amb gran facilitat de reposició. 

La xapa permet ser perforada per insinuar tots els elements 
de les instal·lacions que ens acompanyen i ens abasteixen dins 
el túnel; permet dilatar l’espai, amb retroil·luminació; permet 
ser absorbent acústic; permet ser plana o texturada (embotida); 
permet ser agressiva per forma, a la vegada que càlida per les 
ombres que projecta; permet ser freda i distant a la vegada que 
agradable al tacte i capaç d’estar en ple contacte amb la perso-
na. Les xapes utilitzades han estat una solució efectiva per l’alt 
rendiment en l’execució a l’hora d’aplacar parets, o sostres. La 
peça més petita ha estat el 60x120cm, però el més normal és que 
la peça fos de 60 x 300cm, de terra a sostre. En tot moment es vol 
acompanyar a la persona amb el màxim de confort i comoditat 
a partir d’un sol material. Aquest material es combina amb 
altres elements per a condicionar les sensacions. La xapa perfo-
rada i la llum es treballa amb safates intermèdies en la baixada 
dels ascensors per condicionar el vertigen. 

Quan els recorreguts tenen girs bruscos com en les sortides 
dels ascensors la xapa perforada i retroil·luminada fa que no 
caminis contra una paret sinó contra i acompanyat per un 
element que vibra amb el clarobscur de la llum darrera la xapa. 
Quan les parets han de ser resistents la xapa es plega i s’embo-
teix per a donar una textura que vibra a partir de l’ombra del 
gravat de la xapa. Quan les parets o sostres han d’absorbir  les 

Un dels temes a tenir en compte 
de treballar sota terra en una 
infraestructura de metro és que l’accés del 
material és mínim
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ones acústiques es perforen i es posen absorbents acústics al 
darrera. Quan la sensació de compressió i ofec en les andanes 
poden estar a flor de pell, a partir d’una paret perforada i retroil-
luminada dóna a entendre que hi ha més espai darrera les parets, 
i s’entreveuen tots els elements que ens ajuden a estar bé, la 
ventilació, l’electricitat, la llum. Així mateix per a dilatar l’anda-
na i apropiant-nos de l’espai del tren es va pretendre il·luminar 
l’espai del tren amb una xapa perforada i retroil·luminació de 
colors, que no vam  assolir realitzar extensivament, però si pun-
tualment a partir de les intervencions artístiques allotjades a les 
andanes.  

Rapidesa de redacció de projecte
Un dels temes més criticables en el procés de projectació i execu-
ció d’aquestes estacions, és la poca consideració en la reflexió de 
l’espai arquitectònic. Amb això vull dir que redactar un projecte 
executiu en 2 mesos i mig és possible, redactar-ho per a 3 estacions 
de metro d’aquestes magnituds, uns 24.000m2 i redactar-ho per a 
tres tipologies totalment diferents entre elles però amb el mateix 
rerafons d’unitat territorial, també és possible, però la coordinació 
dels diferents equips per redactar el projecte, ja és més difícil, i la 
realització del projecte amb una bona qualitat espacial és encara 
més difícil. La prova i error per a una reflexió de profunditat, i la 
posada en comú amb la resta d’equip per assolir una molt bona 
proposta espacial és quasi impossible assolir-la amb tanta pressa. 

vEsTíbul dE l’EsTAció

AndAnA dE l’EsTAció dE llEFià

plAnTA dEl pou dE lA prEAndAnA-AndAnA dE l’EsTAció dE llEFià
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Una des les possibles vies per sortir-ne ben parat és: atacar 
el projecte a partir de pocs criteris però molt clars. A partir 
d’un sol element es pot tractar tota l’estació. A partir d’un 
criteri general es poden tractar les sensacions espacials en les 
diferents zones. A partir dels mínims materials possibles es pot 
acompanyar amb el màxim de dignitat a la persona.

Direcció d’obra
Després de tan sols 2 mesos i mig per a redactar el projecte 
executiu comença l’obra. De 12 a 14 mesos d’obra, amb aquesta 
amplitud temporal es pot reencaixar i redefinir alguns aspectes 
on el projecte no queda clar. 

La primera gran diferència entre una infraestructura i un 
edifici és la magnitud de l’interlocutor i la repercussió de l’apar-
tat arquitectura en el conjunt de la direcció. Tot i treballar tot 
el conjunt i condicionar-lo significa una part molt petita de la 
direcció d’obra.

El dia de visita d’obra era un dia sencer on el director de la 
direcció i la constructora es tancaven matí i tarda coordinant 

tota l’obra. Primer, el matí era arquitectura i interfícies i a la 
tarda instal·lacions. Fins que la necessitat de temps la va trans-
formar en dos dies. La direcció d’obra era una reunió contínua 
d’unes 15 persones, representants de la constructora, el client, 
l’equip de direcció. Es tractava d’un espai on els directors 
de l’obra per part de la constructora i la direcció hi eren per-
manentment, la resta anava canviant segons tema tractat, o 
estació a tractar. Anaven desfilant per la reunió el cap d’obra de 
cada estació, el coordinador entre arquitectura i instal·lacions, 
i l’equip equivalent per part de la direcció, el coordinador entre 
equips i els equips d’arquitectes de cada estació. Se li sumaven 
temporalment possibles conflictes seriosos amb altres interfí-
cies, comunicació, portes ascensors escales mecàniques.... La 
segona visita era la tradicional visita a l’estació i el canvi d’una 
a l’altra algunes vegades es realitzà per l’insòlit trajecte del 
túnel... però caminant.

Per acabar, cal recordar que és un desafiament molt engres-
cador treballar amb infraestructures, sobretot pel fet de digni-
ficar l’espai de la persona en tot moment. Aquest desafiament 
permet donar valor a tots els espais per on transitem, on fins i 
tot els entre espais (espais no finals) cobren tanta o més impor-
tància que els propis espais de destí, l’andana o la porta d’en-
trada de l’estació. L’altre tema clau del desafiament és com con-
vertir espais teòricament invivibles/inhabitables amb espais 
confortables atractius i dignes per a les persones.  ■

El desafiament era com convertir espais 
teòricament inhabitables en espais 
confortables atractius i dignes per a les 
persones
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■■■ La Línia 9 serà la línia de metro automàtic més llarga d’Eu-
ropa i quan es finalitzi esdevindrà una anella de comunicació al 
voltant de Barcelona, trencant el model radial actual de forma 
que potenciarà la connexió amb la resta de línies de metro. Els 
viatgers que dia a dia utilitzen les estacions de metro com a 
mitjà de transport possiblement no perceben la complexitat 
tècnica que representa el fet de garantir la seguretat dels pas-
satgers. És per aquest motiu que el present article pretén donar 
una pinzellada a les instal·lacions que es troben a l’interior de 
les estacions de Línia 9, les quals han estat dissenyades, execu-
tades i provades amb els nivells d’exigència més elevats d’àm-
bit europeu i internacional.

És interessant indicar que en les primeres fases de disseny i 
construcció de la Línia 9, i atesa la singularitat de les estacions, 
es varen desenvolupar diferents grups de treball tutelats per 
Ifercat i Gisa, en els que els especialistes de cadascuna de les 
matèries acordaven els criteris funcionals mínims que calia 
complir, i es descartaven o aprovaven la utilització de normati-
ves internacionals o bé dissenys únics per a la nova línia.

Condicionants i paràmetres de disseny
Degut als condicionants del terreny, la L9 suposa una de les 
excavacions ferroviàries més profundes de Catalunya. Per 
aquest motiu la majoria de les estacions s’han realitzat ver-
ticalment en forma de pou circular. L’elevada profunditat de 
les estacions, en el cas de La Salut uns 40 m i Llefià 60 m, és un 
handicap molt important a nivell de seguretat, ja que cal garan-
tir l’evacuació de forma segura dels passatgers del tren afectat 
(vegeu fig. 1). 

Un altre element a tenir en compte és el diàmetre dels pous, 
ja que com a màxim es disposen de 32 m per tal de fer-hi encabir 
en el cas de La Salut i Llefià un total de 6 AGC1, les escales d’eva-
cuació, conductes de ventilació i totes les canalitzacions neces-
sàries pel traçat de les diferents instal·lacions (vegeu fig. 2).

A part de tots els condicionants a nivell d’obra civil cal des-
tacar que interessa en tot moment preservar el disseny de l’au-
tor, en aquest cas l’arquitecte Soldevila el qual i deixarà la seva 
empremta personal. 

A continuació passem a realitzar una breu descripció dels 
principals subsistemes que trobem a nivell d’estació. En cadas-
cun dels temes podríem dedicar-hi un article sencer però la 
intenció és tocar-los de forma genèrica.

Complexitat tècnica
Xavier manel·la
director instal·lacions tram ivb 
Auding intraesa
Enginyer industrial

Les instal·lacions estat dissenyades, 
executades i provades amb els nivells 
d’exigència més elevats d’àmbit europeu i 
internacional

Subministrament elèctric
L’arquitectura elèctrica de la L9, està redundada en tots els 
seus nivells, des de capçalera fins al subministra final. Es 
disposa de dues receptores de 220/30 kV a partir de les quals es 
generen diferents anells de distribució, tots ells redundats i 
sectoritzats l’un de l’altre, l’un discórrer pel semitúnel superior 
i l’altre per l’inferior (vegeu figs. 3 i 4). 

En el cas de les estacions cadascuna d’elles disposa de 2 
CTEs2, que s’alimenten dels 2 anells de 30kV independents. 
Aquests CTEs disposen de cel·les d’escomesa i de protecció 
de trafo de 630A. Els transfomadors instal·lats són secs d’una 
potència entre 630 i 1600kVA en funció de l’estudi de càrregues, 
bitensió 30/0.4/0.23 kV i amb una configuració Dyn11. La distri-
bució en baixa tensió es realitza sense neutre amb una distribu-
ció tipus TN-S. Per tal d’alimentar als diferents quadres en cap 
moment l’escomesa del CTE1 s’uneix amb la del CTE2, d’aques-
ta forma es disposa durant l’explotació, de dues escomeses amb 
capacitat de funcionament en mode degradat en cas de pèrdua 
d’una d’elles. A part d’aquest sistema redundat es disposa 
també d’un subministre de SAI, el que garanteix a l’estació, en 

FIg. 1.sEcció Tipus EsTAció

FIg. 2. iMATgE FAsE obrA civil d’un pou
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cas de pèrdua dels dos CTEs, una autonomia de 160kVA durant 
180 min.

Tot aquest sistema elèctric gaudeix d’un ampli sistema de 
control distribuït, el qual està supervisat en tot moment i tele-
comandat mitjançant diferents nivells de PLCs, i el que mitjan-
çant contactes lliures de potencial adquireix i actua en l’estat 
de cadascun dels interruptors i el reporta al PCC3 de la L9.

Cadascuna de les estacions disposa d’un pou de ventilació 
associat, el qual es controla des de la pròpia estació. El centre 
de tranformació de cadascun dels pou s’anomena CTI4, i la seva 
arquitectura és idèntica a la d’estació excepte que els trans-
formadors utilitzats que són una potència més reduïda ja que 
únicament alimenten entre 4 i 6 ventiladors de 132kW cadascun 
d’ells.

Evacuació, extinció i detecció d’incendis 
Degut a l’elevada profunditat de les estacions, calia complir en 
tot moment els criteris més estrictes a nivell d’evacuació de per-
sones, de detecció precoç o d’extinció immediata en els punts 
acordats segons normativa i criteris de l’explotador.

A nivell d’evacuació, cadascuna de les estacions està forma-
da per a dues escales de dimensions suficients per a garantir 
l’evacuació pel seu propi peu des del nivell d’andana fins a 
superfície. Degut a l’elevada profunditat, en cadascuna de les 
escales i de forma distribuïda s’hi dissenyaren unes zones de 
descans. Cadascuna d’elles està sobrepressionada per a diver-
sos ventiladors redundats i controlats per a sondes de pressió 
diferencial per tal de garantir que el fum d’un possible incident 
no pugui accedir-hi i així donar compliment a la UNE 12101-6.

Pel que fa a extinció d’incendis les estacions incorporen 
sistemes d’extinció manual, com són extintors i també un siste-
ma una mica singular,  en comptes d’utilitzar BIEs s’ha estan-
darditzat a nivell de L9 la utilització d’un sistema de columna 
humida, format per a diferents IPFs de forma que tota la xarxa 
es manté omplerta d’aigua (en precàrrega). Cal tenir en compte 
que el volum d’aigua necessari per posar a pressió tot el sistema 
és molt elevat, d’aquesta forma el temps de reacció es redueix 
de forma important. L’extinció automàtica es porta a terme 
mitjançant aigua nebulitzada en les cambres que ho requerei-
xen. Aquest sistema es basa en la utilització d’una xarxa de 
canonades que mitjançant la distribució d’aigua a elevada pres-
sió i la instal·lació de caps atomitzadors, nebulitza l’aigua en les 
cambres on hi ha un elevat risc ja sigui pel material que conté o 
pel seu valor (vegeu fig. 5).

Respecte a la detecció d’incendis, cal destacar-ne la seva 
complexitat i fiabilitat. Tots els elements susceptibles d’ac-
tuació durant una emergència estan controlats, supervisats 
i accionats per aquest sistema. Cadascuna de les estacions 
està constituïda per a com a mínim una centraleta, i totes elles 
queden cosides dins d’un anell de fibra per tal que en els casos 
d’emergència puguin operar de forma conjunta així com tute-
lar les maniobres a nivell de ventilació de túnel, en funció de les 
hipòtesis prèviament establertes.

Ventilació
A nivell de ventilació cal destacar que a l’interior de les estaci-
ons es contemplen dos criteris de ventilació un sota condicions 

FIg. 3. sEcció coMplETA En TúnEl FIg. 5. Equip d’AiguA nEbuliTzAdA

FIg. 4. visió llosA inTErMiTJA
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d’explotació normals i l’altre en condicions d’emergència. El 
primer s’utilitza per tal de mantenir les condicions de tempera-
tura i salubritat tant a les estacions com al túnel, les quals són 
alterades per a la dissipació tèrmica generada pels passatgers, 
per a les instal·lacions i pel material mòbil. A nivell d’emergèn-
cia el principal objectiu és el de controlar i evacuar els fums 
produïts per un incendi ja sigui a l’estació o al túnel.

El control de la ventilació de confort es realitza mitjançant 
diferents sondes de temperatura les quals reporten les dades 
ambientals al Sistema de Control d’instal·lacions fixes. Aquest 
en funció de les necessitats i dels algoritmes implementats 
regulen el percentatge de la seva marxa mitjançant els varia-
dors de freqüència instal·lats en cadascun dels equips.

En el cas d’emergència, la modelització de l’ incendi va 
realitzar-se a partir d’un foc en un tren d’alumini amb una 
potència màxima de 15 MW i utilitzant la corba de Munich 
modificada.

Depenent de la situació de l’incendi i de la geometria espe-
cífica de l’estació, l’estratègia de ventilació és diferent, però 
sempre amb l’objectiu de crear camins lliures per l’evacuació i 
extreure els fums de l’estació.

A continuació poden observar-se els fluxos d’aire des de 
l’entrada a nivell de carrer fins al seu retorn, en condicions 
d’emergència. Per tenir un ordre de magnitud en les estacions 
es mouen uns 300.000 m3/h, s’instal·len uns 20 ventiladors de 
diferents potències entre 1.5kW i 75kW (vegeu fig. 6).

Pel que fa referència a la ventilació de túnel, cadascuna de 
les estacions té associat un pou de ventilació, en el cas que ens 
ocupa el pou de ventilació de la Salut té 4 ventiladors i el de 
Llefià 6. Cadascun d’aquests ventiladors té un cabal unitari de 
237.500 m3/h amb una potència de 132kW (vegeu fig. 7). ■

NOTES:
[1] AGC: Ascensor de Gran Capacitat
[2] CTE: Centre de Transformació Estació
[3] PCC: Post de Comandament Central
[4] CTI: Centre de Transformació Interestació  

FIg. 6. FuncionAMEnT vEnTilAció En condicions d’EMErgènciA

FIg. 7. dETAll pou vEnTilAció TúnEl
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Coordinació de les interfícies

■■■  Un aspecte rellevant de la tasca desenvolupada com 
a direcció d’obra va ser la coordinació de la pròpia obra 
d’arquitectura i instal·lacions (no ferroviàries) amb la resta 
d’obres que s’estaven desenvolupant o s’havien de desenvo-
lupar simultàniament a la nostra i que també formen part 
d’una infraestructura tan complexa com és la Línia 9 del 
Metro de Barcelona. El nostre equip, com a obra principal, va 
assumir la responsabilitat d’aconseguir que l’obra global del 
metro finalitzés amb la qualitat i el termini establert.

La feina no va ser fàcil ja que es tractava de fins a 9 obres 
diferents, amb els corresponents 9 equips de direcció d’obra, 
els 9 coordinadors de seguretat, i els corresponents 9 con-
tractistes. Tots treballant en un mateix espai limitat, sense 
zones per l’acopi de material i amb uns accessos a l’obra molt 
restrictius donades les característiques del seu emplaça-
ment.

Aquestes altres obres s’anomenen interfícies i es poden 
agrupar en dos grups segons sigui el seu àmbit d’actuació 
principal; el túnel o l’estació. Sent les de túnel: comunicaci-
ons, senyalització ferroviària i enclavaments, seccionadors, 
energia, i via i catenària. I les d’estació: ascensors, escales 
mecàniques i peatges, portes d’andana, i xarxa de terres.

La principal dificultat que ens vàrem trobar va ser la de 
sincronitzar les 9 planificacions d’obra, de forma que ningú 
hagués d’aturar la seva producció però que tampoc s’hagues-
sin de demolir part de l’obra executada. Sobretot degut al fet 
que el gruix de l’execució de la majoria d’obres es va concen-
trar en els darrers mesos.

A dos mesos de la data de finalització prevista va comen-
çar el període de proves de la circulació dels trens, el que va 
suposar que el túnel quedava inhabilitat com accés de mate-
rial fins les estacions, o espai per a acopi, ni tan sols podia ser 
ocupat per qualsevol operari, com a mesura de seguretat.

Coordinació de la utilització dels aparells 
pel transport vertical de material i de persones
Amb l’equip de la direcció d’obra dels ascensors vàrem 
haver de coordinar la utilització dels aparells pel transport 
vertical de material i de persones a la estació de Llefià. De 
fet, els ascensors per a persones de mobilitat reduïda (PMR) 
van ser els escollits per a aquesta funció. Altres qüestions 
importants a coordinar varen ser la realització d’ajustos 

geomètrics als elements estructurals preexistents i altres 
més banals com l’escollir el color de les portes d’acord amb 
l’estètica general de l’estació.

La tasca més destacada que es va realitzar en la coordi-
nació de l’obra de les escales mecàniques va ser, a l’estació 
de Bon Pastor, establir el recorregut i les seves condicions 
geomètriques i estructurals per a poder entrar les 8 escales 
mecàniques des del carrer fins a la seva posició final en el 
pou de comunicació vertical des de les andanes fins al vestí-
bul de l’estació. Fins que no varen estar col·locades no vàrem 
poder finalitzar els últims detalls d’arquitectura de l’estació.

Un altre exemple de coordinació va ser la realitzada amb 
l’obra de les portes d’andana, necessàries per a impedir l’ac-
cés a les vies dels passatgers. Es varen ajustar les planificaci-
ons de la nostra d’obra amb les de fabricació i col·locació de 
les portes de forma molt minuciosa ja que la seva geometria 
depenia de la nostra obra i per la col·locació de les portes es 
requeria l’ocupació de tota l’andana, desprès de la qual enca-
ra calia enllestir els últims detalls del cel ras. Tot això a pocs 
dies de l’inici de les primers proves de circulació de trens 
sense pilot.

Respecte a la interfície de comunicacions va ser necessari 
ajustar els calendaris d’ambdues obres per a poder executar 
el recorregut del cablejat per l’estació de cable radiant prèvi-
ament a la col·locació dels acabats en les andanes i els vestí-
buls. Altres obres d’instal·lacions interferien amb la nostra 
en aspectes com la ubicació en les andanes i els vestíbuls 
dels altaveus, càmeres del CCTV, cable radiant, els panells 
d’informació al passatger, interfonia, etc. Tot un seguit d’ele-
ments que la nostra obra va tenir que integrar de la millor 
manera per a que el resultat final de la proposta arquitectò-
nica no quedés desvirtuat.

Cal esmentar que, a pesar de totes aquestes dificultats, 
gràcies a l’esforç de tots els tècnics, operaris i personal invo-
lucrat en l’obra, conscients de la magnitud i repercussió soci-
al d’aquesta, vàrem aconseguir l’objectiu de finalitzar l’obra 
segons el calendari i qualitat prevista. ■

El nostre equip, com a obra principal, 
va assumir la responsabilitat 
d’aconseguir que l’obra global del 
metro finalitzés amb la qualitat i el 
termini establert 

Xavier medrano
Arquitecte 
grEccAT departament de Transports
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■■■ La línia 9 és una obra singular. Una d’aquelles grans obres 
d’infraestructures que triguem dècades a finalitzar, que patei-
xen crisis econòmiques i canvis tecnològics. Una gran obra 
amb números de vertigen en materials, persones i pressupost. 
Una obra de caràcter social que ha de donar servei a milers de 
persones. Una obra col·lectiva que no respon a un únic autor ni 
a un únic impuls polític. Una obra de tots i per a tots.

Aquest caràcter plural es posa de manifest quan entres en 
una sala amb 20 persones que, assegudes a doble fila, intenten 
mantenir una reunió d’obra mentre 20 més parlen pel mòbil 
fent gala d’aquella eficiència sud-europea tan poc compresa 
pels nostres veïns del nord.  És feina de la direcció d’obra cap-
girar i evitar aquesta mena de situacions, posar ordre i donar-li 
sentit i ànima al concepte ‘direcció’. Com a membre d’aquest 
ampli equip de direcció em complau oferir als meus companys 
de professió uns breus apunts, lúdics i distesos, sobre els princi-
pals reptes i curiositats que vam haver d’afrontar. 

I tú per a quina UTE treballes?
Necessitem un organigrama de mida pissarra per encabir totes 
les persones i càrrecs que en algun moment de l’obra intervin-
dran i saber a quina empresa pertanyen. És vital, ja que les 
empreses es troben unides per un projecte comú, però aquesta 
unió és temporal i els és obligat no perdre de vista els interessos 
propis. En aquest cas, ens vàrem posar d’acord amb l’empresa 
adjudicatària per crear una estructura mirall. La direcció 
d’obra disposaria d’un tècnic per a l’àrea d’arquitectura i un 

Una gran obra de tots i per a tots
miquel riera
Arquitecte tècnic i Enginyer d’edificació
col·laborador de greccat en la redacció de projecte i direcció d’obra

altre per a l’àrea de instal·lacions a cada una de les quatre esta-
cions. Per dotar a l’obra d’unitat i coherència és necessari que 
aquests equips d’estació es trobin coordinats per uns respon-
sables de cada area i finalment deixem la cúpula per al director 
d’obra , on li servirem una bona visió del conjunt.  

L’estructura mirall de l’adjudicatari ens permet subdividir 
les reunions d’obra. Per guanyar productivitat i eficiència 
germàniques primer separem les reunions d’instal·lacions de 
les d’arquitectura i dins de cada una fem reunions per separat 
de cada estació. D’aquesta forma, els responsables de cada 
àrea obtenen una visió transversal del conjunt, que els permet 
transformar el problema detectat a una estació en solució anti-
cipada per a la resta. 

Sens dubte la cúpula d’aquesta estructura piramidal paga 
un alt preu per alliberar als tècnics de llargues i tedioses reuni-
ons massives, transformades ara en reunions d’una hora amb 
un màxim de 6 persones. L’assistència obligada a més i més reu-
nions de coordinació conforme puges per la piràmide t’acosta 
a aquell poc saludable nivell on només tens reunions i dinars. 
Algú s’ha de sacrificar, oi? 

Doctor, la meva obra pateix de “interfícies”
Necessitem una altre pissarra per ampliar l’organigrama 
anterior. Ara hem d’escriure totes aquelles entitats, empreses , 
administracions i càrrecs que en algun moment diran la seva. 

Comencem per les interfícies, que són totes aquelles empre-
ses externes a l’adjudicatari que en algun moment treballaran 
dins la nostra obra, perquè Gisa , de forma molt assenyada 
va decidir que sortiria més a compte contractar per separat 
algunes instal·lacions i equips molt cars. A més, també devien 
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pensar que no seria gaire intel·ligent tenir un model d’ascensor 
o un sistema de comunicació o vigilància diferent per a cada 
estació. No hem d’oblidar que la nostra obra, estacions, està 
dins d’una altra molt més gran, la línia 9, que ha de funcionar 
en perfecte sincronia amb tota la xarxa de metro de Barcelona.

Les interfícies són moltes i variades: ascensors, comunicaci-
ons, portes d’andana, escales mecàniques, senyalització, xarxa 
de terres... A més , cada una du incorporada la seva pròpia direc-
ció d’obra (més reunions). I totes porten un plec de condicions i 
exigències molt raonables per a recepcionar el seu tros d’obra, 
sala tècnica o el que sigui que necessiten per treballar. L’arqui-
tecte suarà tinta de plòter per mimetitzar un altaveu o una càme-
ra amb l’entorn projectat, i l’adjudicatari podria acabar essent el 
responsable de què totes elles incompleixin els seus terminis. 

La resta d’interlocutors són més comuns a totes les obres, 
serveis tècnics de l’Ajuntament, associacions de veïns, compa-
nyies de serveis que no donen servei, entitats de control, uns 
altres veïns i un llarg etcètera.

Un paleta sota el nivell freàtic
L’avaluació de riscos d’aquestes obres resulta ser un compendi 
de les pitjors situacions possibles per a realitzar una feina amb 
seguretat. Tenim operaris dins del túnel construint dependèn-
cies tècniques o construint la mateixa andana, treballant al 
costat de la via provisional per on circulen trens i passen els 
cables d’alta tensió. A més, a estacions com Bon Pastor o Gorg 
on l’aigua del nivell freàtic lluita per entrar, mentre que a l’esta-
ció de Llefià tenim una caiguda de 50 metres i s’han de realitzar 
els tancaments i revestiments d’unes façanes interiors amb 
alçades que superen els 30 metres, alhora que a poca distància 
es mouen càrregues i persones quasi en la mateixa vertical.

Tots estan sota terra, a les fosques, amb uns itineraris d’eva-
cuació propis d’un alpinista,  patint el rebotar eixordador del 
martell trencador i amb la comprensible voluntat de seguir 
respirant entre tanta pols. Això sí, distraccions per atendre al 
telèfon no n’hi ha, per raons òbvies de cobertura que obliguen a 
què tots els encarregats es coordinin via ràdio. Circumstància 
que també aprofiten com a coartada per no contestar al mòbil 
quan els busques.

La nostra indústria no és repetitiva i 
podem agrair a obres com aquestes poder 
gaudir d’una feina tan variada que ens 
trastorna i ens diverteix per igual

Tampoc tenim sort amb l’entorn. L’estació es troba a una zona 
urbana d’alta densitat amb carrers atapeïts de cotxes i veïns que 
exigeixen mobilitat durant el dia i descans durant la nit.

Però sí que tenim sort amb les empreses i els promotors 
públics implicats que fa molts anys que construeixen metro i 
apliquen sense dubtes tots els protocols de seguretat que els 
coordinadors i els propis comitès mantenen vius gràcies a l’ac-
ció preventiva del personal destinat a revisar i validar totes les 
mesures de protecció, procediments, equips i maquinària. 

La planificació no és només una data de final d’obra. O si?
Encara que de vegades sembli que la data final d’obra encaixa 
amb algun calendari electoral, la veritat és que en un obra tan 
gran sempre hi haurà alguna fita per celebrar o inaugurar... 
i després seguir treballant. En canvi resulta útil, fins i tot 
imprescindible, tenir una data final d’obra ‘inamovible’ per 
comprometre en un objectiu comú a totes les empreses que han 
d’interaccionar.

Les obres a les estacions han d’integrar en el seu pla les fites 
i planificacions de la resta d’interfícies i obres relacionades. 
Per exemple , ascensors i escales mecàniques han de prendre 
mides definitives per a la fabricació amb molt de temps, però 
alhora condicionen molts dels revestiments. Les instal·lacions 
dels pous de ventilació no es poden fer si el pou no està excavat 
i pertany a una altra obra. L’alçada de l’andana no se sap fins 
que no s’ha traçat la cota de via definitiva, i això depèn d’una 
altra obra. L’entrada de materials pel pou d’accés aprofitant el 
comboi s’ha de coordinar amb l’obra principal del túnel. A Gorg 
l’estació s’ha de comunicar amb la L2, en funcionament, i això 
ha de tenir el vist i plau de TMB i seguir el seu protocol. I així 
segueix un llarg reguitzell de vincles que tenyeixen de vermell 
tota la planificació. Tots els camins esdevenen crítics i tots ens 
porten a complir una data. O no?

Els preus contradictoris i les 
contradiccions del contractista
“Ens agrada molt el projecte però hauríem de canviar un parell 
de coses”. El contractista ha començat a llegir-se les partides i ja 
no es parla amb el company que va decidir fer una generosa baixa 
lineal sobre el preu de licitació per guanyar el concurs. És un 
moment previst per la direcció d’obra i pels autors del projecte. 
Comença un estira i arronsa on és necessari que tothom guanyi. 

En aquest cas podríem veure com un avantatge el panora-
ma endogàmic de contractacions i concessions. El fet de què 
hi hagin poques empreses amb capacitat per realitzar obres 
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d’aquesta envergadura i finançar-les fa que sovint es trobin 
els mateixos interlocutors als dos costats de la barra. Podríem 
dir que és bo perquè al construir es tenen molt presents els cri-
teris de durabilitat i manteniment ja que és molt possible que 
el propi adjudicatari acabi essent el responsable de l’explotació. 

Reduir el gruix dels revestiments d’acer presents a tos els 
paraments verticals, sense renunciar a la resistència contra 
impactes vandàlics. Substituir els revestiments dels sostres per 
solucions industrialitzades amb aspecte similar. Eliminar la 
meitat de les lluminàries decoratives mantenint l’efecte escè-
nic buscat. A la fi són accions que milloren el projecte i perme-
ten absorbir altres desviacions del pressupost.

Un elefant a l’ascensor
Tots som conscients de les exigències i el pes de les instal-
lacions a qualsevol obra d’edificació. Multipliqueu-les. Tenim 
moltes prioritats i totes importantíssimes. Els trens i els ascen-
sors funcionen amb electricitat, els usuaris no poden quedar 
mai a les fosques i sobretot, no els pot faltar l’aire. Per no parlar 
de les instal·lacions per bombers, la megafonia, les càmeres 
de vigilància, les xarxes de telefonia... Tot això es tradueix en 
enormes ventiladors, conductes i milers de metres de cables i 
safates. Un gran farcit per un pollastre molt petit perquè aquí 
treballem de fora cap a endins i de d’alt cap a baix. 

L’estació es un gran pou, rodó o quadrat, excavat fins a la 
cota del túnel de metro i amb el qual intersecta o es comunica 
per un petit passadís. Aquest és el principal coll d’ampolla. 
Totes les persones i instal·lacions accedeixen al túnel per 
aquesta reduïda secció provocant angles d’entrada impossibles 
pel cablejat i estrangulant literalment els principis de dinàmi-
ca de fluids. 

Túnel i pou defineixen dos eixos perpendiculars on més 
o menys atapeïts tenen cabuda els prismes d’instal·lacions 
necessaris traçant recorreguts lineals paral·lels a escales, 
ascensors o al tren a dins del túnel. I quan aquests traçats 
arriben al coll d’ampolla, bé... afortunadament, disposem de 
màquines que tallen el formigó com si fos mantega, amb el vis-
tiplau de l’enginyer d’estructures, per a les situacions crítiques 
i la resta és una barreja de creativitat i ordre a la qual s’arriba 
després de moltes hores discutint una secció amb tots els impli-
cats.

Quan les normes s’esfumen... Foc!
Fa anys vaig participar en un estudi per comprovar el grau de 
compliment de l’antiga norma CPI a les antigues terminals de 
l’Aeroport de Barcelona. No van superar la prova del cotó. Ni la 
sectorització, ni els recorreguts d’evacuació eren correctes i això 
que es tractava d’un edifici sobre rasant que es podia adaptar a la 
norma amb certa facilitat. No cal dir que les estacions de metro 
tampoc superarien la prova del cotó. Hi ha una raó ben òbvia per 
la qual aquestes infraestructures queden fora de l’abast de la 
LOE, o la CTE: simplement no la poden complir. Seria impossible 
donar la llicència d’activitats a un local que reuneix a 500, 1.000 o 
2.000 persones segons l’estació i l’hora a 40 metres sota terra. No 
existiria servei de metro soterrat enlloc del món.

Això no vol dir que arronsem les espatlles i ens resignem, 
sinó que necessitem un pla d’emergència fet a mida. Sectorit-
zem el vestíbul del pou, i les escales del pou, i el pou de les anda-
nes, i tracem un pla que resolgui la seguretat, sigui quin sigui 
l’origen del foc o incident. Podem tenir persones atrapades a 
dins del túnel, a l’andana, al pou o a mig recorregut de l’ascen-
sor. El pla consisteix bàsicament a crear espais segurs a dis-
tàncies abastables, en diuen sales de confinament, on estigui 
garantida la supervivència el temps suficient sinó s’ha pogut 
arribar a les escales d’emergència que degudament sectoritza-
des i sobrepressionades porten fins a l’exterior. 

Un cop més les instal·lacions tenen molt de pes, han de 
garantir que arribi aire net als espais segurs, duplicar l’alimen-
tació de les instal·lacions vitals, bateries perquè els ascensors 
acabin d’arribar a zones segures i un gran sistema de detecció, 
vigilància i comunicació. Un còctel de mesures passives, pre-
ventives i proactives, que no poden eliminar un risc inherent a 
l’activitat però sí reduir-lo. 

Finalment
Tot i la importància de projectar  buscant la singularitat a través 
de un procés que ens acosti a la indústria, apostem per la repeti-
ció, l’eficiència en els materials i en el mètode constructiu. Tot i 
l’esforç invertit per deixar de ser una indústria artesana, hem de 
reconèixer que cada obra és diferent, un producte fet amb soluci-
ons a mida. Per sort, la nostra indústria no és repetitiva i podem 
agrair a obres com aquestes poder gaudir d’una feina tan variada 
que ens trastorna i ens diverteix per igual. ■
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