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Estat de les obres de la Línia 9
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Informe d’activitat

Actuacions en execució abril 2022
Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitària – Mandri.
Clau: TM-00509.4F2-M1
 Treballs principals període
• Es segueix treballant en la posada a punt de la tuneladora S442 i instalꞏlacions auxiliars associades.
• Tancament de l’estructura del forjat provisional i instalꞏlacions auxiliars al pou estació Camp Nou.
 Planificació
• Des del juliol’21 al març’22 treballs de la posada a punt de la tuneladora S442.
• A l’abril’22 inici de les proves per a l’excavació del túnel pendent del Tram 3.

Demolició de la llosa del fossat de terres
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Informe d’activitat

Instalꞏlació de la cinta a la galeria

Substitució dels raspalls a la cua de l’escut

Actuacions en execució abril 2022
Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Mandri – Sagrera Meridiana.
Clau: TM-00509.4F1-M1
 Treballs principals període: reinici l’1 de febrer de 2022
• Treballs previs al desmuntatge de la tuneladora a l’interior del túnel, retirada de via i altres instalꞏlacions existents.
• Condicionament del pou de Guinardó i treballs de demolició del dau de formigó a la galeria d’accés.
• Retirada de dovelles i altres instalꞏlacions al pou Sant Andreu-Bifurcació (Macropou).
 Planificació
• Des del febrer’22 a l’abril’23 treballs de desmuntatge de la tuneladora NFM.

Retirada de dovelles emmagatzemades
a Macropou
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Informe d’activitat

Retirada de la depuradora al Macropou

Demolició del dau de formigó d’accés al
túnel des del pou de Guinardó

Actuacions en execució abril 2022
Estació L9 Mandri (TM-00509.4B-M5). Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori
 Treballs principals període
• Continuació jardí Germanes Missioneres: previsió finalització abril 2022.
• S’està treballant en les bigues de lligat de les pantalles del vestíbul.
• Inspeccions tècniques d’edificis concloses.
• Muntatge del pòrtic grua.
 Previsió planificació any 2022.
• Previsió de la 1a voladura de la 2a fase per la setmana 28 març-01 abril
• Continuació amb l’excavació del pou.

Muntatge del pòrtic grua
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Informe d’activitat

Treballs d’urbanització de les Germanes
Missioneres

Actuacions en execució abril 2022
Estació L9 Sarrià (TM-00509.4B-M5). Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori
Treballs principals període:
• Finalització del muntatge pòrtic grua.
• Inspecció tècnica d’edificis entorn estació en execució.
• Gestió i projecte de desviament SSAA.
• Execució de la sortida d’emergència i ventilació.
• Tall amb fil de les pantalles del pou i inici de l’excavació del pou.
Previsió planificació (any 2022):
• Inici microvoladures: estiu 2022.
• Desviament SSAA.
• Inici 1a fase pantalles vestíbul: primer semestre 2022.

Obertura de la connexió entre el
pou i la sortida d’emergència i
ventilació
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Informe d’activitat

Treballs preparatoris a l’excavació del pou
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