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Estat de les obres de la Línia 9

Informe d’activitat
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 Treballs principals període

• Excavació en mode EPB (mode tancat) del primer terç del tram en pissarres entre Manel Girona i Prat de la
Riba.

• Primera parada (intervenció atmosfèrica) per revisió i canvi d’eines després de 150m:
• Canvi de talladors.
• Recreixement de les barres de reforç de perímetre interior de la Roda de Tall

• Seguidament, s’aprofita el final de la parada per canvi d’eines per realitzar un prova d’intervenció
hiperbàrica.

• Es reprèn l’excavació amb TBM durant la setmana 46 començant la corba en direcció Prat de la Riba.

Instalꞏlació de Tràmex per 
intervenció atmosfèrica 

Simulacre d’intervenció 
hiperbàrica

Canvi de talladors de la Roda 
de Tall

Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitària – Mandri.
Clau: TM-00509.4F2-M1

Informe d’activitat

Actuacions en execució novembre 2022
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 Gràfica producció

Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitària – Mandri.
Clau: TM-00509.4F2-M1

Actuacions en execució novembre 2022

Informe d’activitat
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 Auscultació
• Tram T01 (TBM-Manuel Girona), zona granodiorita

• Sense lectures (fora zona influència TBM): finalitzat
• Tram T02 (Manuel Girona-Prat de la Riba), zona transició + pissarres:

• Lectures zona d’influència tunelació. Sense incidències (màx. assentament -5mm aprox.)
• Instalꞏlació instrumentació: 100% finalitzada

• Tram T03.1 (Prat de la Riba-pk 4+000), zona granodiorita:
• Instalꞏlació instrumentació:

- Implantació xarxa primària i secundària per lectures topogràfiques 80%
- perns edificis 20%
- terreny profunda 100%
- terreny superficial 80%
- FGC automàtica 70%

 Inspeccions tècniques d’edificis
• El Tram I TBM-Manuel Girona: finalitzat
• El Tram II Manuel Girona-Prat de la Riba: finalitzat
• El Tram III Prat de la Riba – Sarrià: finalitzat
• El Tram IVa Sarrià – Pomaret: En Realització (66,3%)

Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitària – Mandri.
Clau: TM-00509.4F2-M1

Informe d’activitat

Actuacions en execució novembre 2022
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 Treballs principals període
• Especejament del carro 1 i 2 del back-up.
• Especejament de la roda de tall.
• Finalització del desmuntatge i retirada de les instalꞏlacions innecessàries al Macropou pels futurs treballs de llosa

intermèdia i resta d’obres futures (estructures metàlꞏliques auxiliars, paviments existents, antics drenatges...).

Retirada encofrats de la llosa intermèdia al 
interior del túnel

Treballs d’especejament a la roda de tall

Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Mandri – Sagrera Meridiana.
Clau: TM-00509.4F1-M1

Informe d’activitat

Especejament carros del back-up

Actuacions en execució novembre 2022
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 Treballs principals període:
• Execució de l’anell 10 que inclou la part del marc de reforç de la intersecció amb el pas de la tuneladora
• Excavació de l’anell 11.

 Previsió planificació any 2022:
• Continuació amb les voladures i execució del pou. Properes voladures per inici de desembre 2022,
• Es preveu finalitzar les microvoladures a la tardor del 2023 i iniciar llavors les pantalles del vestíbul del carrer

Mandri

Línia 9 del Metro de Barcelona. Estació de Mandri. Clau: TM-00509.4B-M5

Marc de reforç amb la intersecció amb 
la zona de pas de la tuneladora

Treballs de formigonat de l’anell 10Armadura amb barres de fibra de vidre 
en la zona de pas de la tuneladora

Actuacions en execució novembre 2022
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 Treballs principals període:
• Gestió i projecte de desviament serveis afectats, i serveis de FGC.
• Execució de l’anell 7.
• Execució de la biga de lligat i espatlló de les pantalles de la Fase 1 del vestíbul.
• Execució de la microvoladura de caracterització d’ona elemental: 26/10/2022
• Preparació protocol + gestió comunicació a tercers: FGC, Ajuntament, Districte i veïns

 Previsió planificació:
• Desviament serveis afectats per principis de 2023
• Inici microvoladures de producció principis del 2023

Línia 9 del Metro de Barcelona. Estació de Sarrià. Clau: TM-00509.4B-M5

Formació de graons de la sortida 
d’emergència

Muntatge del CT de subminsitrament
d’energia elèctricaExcavació de l’anell 8

Actuacions en execució novembre 2022
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