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<<L’L9/L10 portarà un 
canvi revoLucionari en 
aL mobiLitat urbana>>

«EL METRO 
DE BARCELONA 
ÉS EL MÉS 
ACCESSIBLE 
D’EUROPA»

«ARA, EL METRO 
ARRIBA A BARRIS 
QUE NO GAUDIEN 
D’AQUEST 
SERVEI»

JOAQUIM 
NADAL

CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya 
des de 2003, Joaquim Nadal 
i Farreras (Girona, 1948) 
compta amb una dilatada i 
brillant trajectòria tant en 
l’àmbit polític com en el do-
cent. Recentment, juntament 
amb José Montilla, president 
de la Generalitat, Jordi He-
reu i Jordi Serra, alcaldes de 
Barcelona i Badalona, Nadal 
va inaugurar el nou tram de 
la línia 10 –entre Gorg i Bon 
Pastor–, integrant d’un ambi-
ciós projecte ferroviari que, 
tal com assenyala el conse-
ller en aquesta entrevista, 
donarà servei a 350.000 usu-
aris diàriament un cop esti-
gui completament operatiu.
Quina és la valoració de la 
posada en funcionament 
dels primers trams de la 
línia 9/10? Com milloren 
el sistema de transport a 
Barcelona i la seva àrea 
d’influència?
La valoració és altament 
positiva. El metro comen-
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Nadal valora molt positivament la posada en marxa del dos trams de l’L9/10, ja que contribueixen a un nou concepte de mobilitat.



ça a arribar a barris, tant 
de Barcelona com de la se-
va perifèria, que no gaudi-
en d’aquest mitjà de trans-
port. La contribució a un nou 
concepte de mobilitat urba-
na és transcendental i a me-
sura que avanci la posada en 
marxa serà un canvi autènti-
cament revolucionari.
Quan entraran en servei 
la resta de trams i quin 
any estarà finalitzat el 
projecte?
El túnel des de la Terminal 1 
de l’aeroport fins al campus 
universitari de la Diagonal 
ja està completat al 100%, 
i també es treballa en l’altre 
ramal. L’un i l’altre podrien 
posar-se en servei al 2012, 
tenint en compte que la part 
central, des de la zona uni-
versitària fins a La Sagrera, 
hauria d’estar operativa al 
2014.
Fins a quin punt la 
complexitat geològica 
del terreny ha dificultat 
l’avenç de les tuneladores 
i quines mesures s’han 
adoptat per garantir el 
bon funcionament de les 
obres?

El context geològic no ha es-
tat un handicap. Ho va ser 
més a l’inici de les obres la 
precarietat i la fragilitat dels 
primers projectes, llançats 
amb excessiva improvisació. 
La geologia és una dada im-
prescindible dels projectes. 
Del coneixement de la rea-
litat geològica es desprenen 
ritmes i evolucions variables 
de la mateixa obra, que ha 
transcorregut amb força nor-
malitat i amb prestacions ca-
da vegada més eficaces. Ara 
podem dir que s’han asso-
lit els 38 quilòmetres de tú-
nel construït i que això repre-
senta més del 75% de l’obra, 
la qual cosa ens permet as-
segurar amb optimisme que 
n’hem superat ja fa molt de 
temps l’equador i que afron-
tem la recta final.
Una de les principals 
innovacions d’aquest 
ambiciós projecte és 
l’aposta pels trens 
automàtics. Com valoren 
el sistema de conducció 
automàtica?
Sens dubte, es tracta d’una 
opció positiva i de resultats 
molt evidents, tot i l’estra-

nyesa inicial dels usuaris al 
veure trens sense conductor.
Una altra de les novetats 
és la construcció d’un 
viaducte en el tram de 
la línia que transcorre 
pel carrer A de la Zona 
Franca. Quins avantatges 
comporta aquesta 
solució?
El tram en viaducte de la 
Zona Franca es vincula a 
les pròpies característiques 
de l’entorn i a la necessitat 
d’edificacions auxiliars al 
servei del manteniment i la 
gestió dels trens.
Com es finança una obra 
d’aquesta magnitud?
El projecte de la nova línia 
9/10 és una obra d’un ele-
vat import, molt innovado-
ra, i encara així, el seu cost 
per quilòmetre de túnel és 
bastant similar al d’altres lí-
nies en construcció. L’import 
total ha obligat a acudir a un 
sistema de finançament mixt 
públic-privat de les estaci-
ons que ha funcionat molt 
bé i que garanteix el finança-
ment total de l’obra.
Què suposa la participació 
d’artistes i de diferents 

equips d’arquitectes en 
la construcció d’aquesta 
obra pública?
La integració d’artistes en 
les estacions, encarregades 
a diferents equips d’arqui-
tectes, contribueix a inte-
grar una reflexió més àmplia  
a la formalització arquitec-
tònica de l’estació. Però uns 
i altres, complementària-
ment, aporten una singulari-
tat necessària a una obra que 
vol ser emblemàtica i sím-
bol de la més absoluta mo-
dernitat.
A quants passatgers 
s’espera donar servei quan 
es trobi a ple rendiment 
i totalment finalitzat el 
projecte?
De moment, amb els dos 
trams en servei, ja tindrà uns 
18.000 viatgers al dia, una 
xifra que s’incrementarà fins 
als 34.000 usuaris quan es 
prolongui aquest estiu fins 
a l’important intercanviador 
de la Sagrera, que permetrà 
connectar plenament amb 
la ciutat de Barcelona. A me-
sura que es posin nous trams 
en servei, se sumaran els vi-
atgers de les noves estacions 

i es multiplicaran els de les 
que ja es troben operatives 
fins arribar, quan el projecte 
estigui a ple rendiment, als 
350.000 usuaris al dia.
Quins elements s’han 
utilitzat a la línia 9/10 
per aconseguir que 
l’accessibilitat sigui 
universal?
Ascensors i escales mecàni-
ques es combinen per a ga-
rantir que la línia oferei-
xi una accessibilitat univer-
salment assegurada. I s’ins-
criu en el gran esforç que es-
tà realitzant el Govern de 
Catalunya per aconseguir 
ràpidament la total accessi-
bilitat a la xarxa. En l’actuali-
tat, el metro de Barcelona és, 
probablement, el més acces-
sible d’Europa.
Com estan percebent des 
de la seva conselleria la 
valoració dels usuaris dels 
trams acabats d’aquesta 
infraestructura viària?
Amb orgull, satisfacció i au-
toestima. Els veïns dels bar-
ris connectats perceben un 
pas més en el procés del re-
coneixement dels seus drets 
ciutadans.
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«HEM SUPERAT 
L’EQUADOR 
I MIREM CAP 
A LA RECTA 
FINAL»

D’esquerra a dreta: Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, el conseller Joaquim Nadal, José Montilla, president de la Generalitat, i Jordi Serra, alcalde de Badalona.


