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Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Generalitat de Catalunya 
Passeig de Josep Tarradellas, 2-6 -  
080029  Barcelona 
 
 
 
 
En Carles López Corral, president de l’AV de Can Feu, amb NIF G-59694836 i 
domiciliada a la Plaça Cambó 17-19 de la ciutat de Sabadell, i en representació de la 
Plataforma Soterrament FGC ARA, 
 
EXPOSA, 

Que la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha posat a Informació pública 
l’Estudi informatiu i l’Estudi d’impacte ambiental “Perllongament del soterrament de 
la línia dels FGC a Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu (clau: 
EI-TF-09408), fins el 30 de maig de 2014, segons l’anunci publicat en el DOGC número 
6611 de 28 d’abril de 2014. 

Que compareix com a part interessada i, un cop estudiada la documentació posada a 
informació pública, planteja les següents consideracions i al·legacions a l’esmentat 
Estudi Informatiu. 
 
 
Consideracions prèvies 

En primer lloc volem deixar constància que el projecte de soterrar la línia dels FGC 
fins el terme de Sant Quirze del Vallès és una antiga aspiració de tota la ciutat de 
Sabadell per tal de millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes i les condicions 
urbanes i socials d’aquest sector de la ciutat. Poder anar a l’escola, al metge, a 
comprar o simplement poder relacionar-se amb els veïns, amb la mateixa normalitat 
que ho poden fer la resta de ciutadans, és un dret que es veu impedit des de fa molts 
anys a causa de la barrera física que comporten les vies. 

El projecte de perllongament dels FGC, posat a exposició pública l’any 2006, havia de 
ser la gran oportunitat per a resoldre aquesta situació. Tot i això, i de manera 
incomprensible, el soterrament de les vies fins el castell de Can Feu no va ser 
contemplat en el projecte inicial i actualment en execució.  

Els diferents estaments representatius de Sabadell han vingut defensant i reclamant 
aquesta obra en múltiples ocasions. L’any 2007 l’Ajuntament de Sabadell en ple ja va 
aprovar una resolució a favor d’aquest soterrament i diverses entitats ciutadanes, 
veïnals, comercials, culturals, venen des d’aleshores reclamant posar fi a la 
problemàtica que representen les vies. 
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Finalment, perllongar el soterrament fins Can Feu va ser un compromís en ferm 
adquirit per la Generalitat de Catalunya l’any 2007 i reiterat posteriorment en 
múltiples ocasions pels diferents responsables del departament. Tant és així que l’any 
2010 va adjudicar la redacció de l’estudi informatiu i del projecte constructiu del 
soterrament entre la Rambla Iberia i el castell de Can Feu, posat ara a exposició 
pública. 

En aquest sentit, i malgrat els gairebé 4 anys que han passat des de la seva 
adjudicació, valorem positivament la redacció de l’estudi informatiu, previ al projecte 
constructiu, i la seva posada a exposició pública que ha de fer realitat l’anhelat 
soterrament fins el castell de Can Feu. 

Un altre aspecte rellevant que cal considerar és que les obres per a soterrar aquests 
400 metres de vies pendents s’han de realitzar de manera simultània amb les obres 
actualment en curs, i no més endavant un cop finalitzades, com a única garantia de 
que es realitzin. 

Finalment, no cal dir que l’objectiu de l’estudi informatiu ha de ser fer viable la 
realització de l’obra, aportant diferents alternatives i solucions que facilitin al màxim 
l’execució del soterrament fins Can Feu. 

Les alternatives proposades 

L’estudi informatiu proposa dues alternatives bàsiques, la 1 i la 2. La 1 planteja el 
soterrament de les vies mitjançant un túnel de 9 metres d’amplada situat en la 
vertical existent, construït amb murs pantalla i una llosa de coberta. El manteniment 
del servei ferroviari es realitza per mitjà d’una via única provisional.  

Aquesta alternativa 1 planteja a la vegada dos possibles escenaris, A i B, en funció del 
moment de la seva realització. La A s’executaria de manera simultània a les actuals 
obres de Perllongament i tindrien una durada prevista de 81 setmanes i un cost de 
28,2 M€, mentre que l’escenari B, que es desenvoluparia un cop finalitzades les 
actuals obres, té una previsió de 115 setmanes i un cost de 30 M€. 

La proposta 2 planteja el soterrament per mitjà de dos túnels paral·lels a la traça 
actual de 4,70 metres d’amplada cadascun, construïts per mitjà de micropilons i una 
llosa de coberta. Aquesta solució evita la construcció d’una via provisional per 
mantenir el servei ferroviari. Té una previsió de cost de 38,2 M€. 

Donat que l’alternativa 1, en la seva vessant A, té una afectació i una durada menor 
de les obres, té un cost més baix que l’alternativa 2 i que la seva execució es pot 
realitzar simultàniament a les obres de Perllongament de la línia de FGC actualment 
en curs, apostem de manera clara per l’alternativa 1 A. 
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Altres alternatives no proposades 

Ja hem fet esment que l’objectiu bàsic de l’estudi informatiu havia de ser plantejar 
totes les alternatives possibles que facilitin l’execució del soterrament, de manera 
simultània a les obres de Perllongament dels FGC actualment en curs. 

En aquest sentit considerem que és necessari plantejar altres possibles escenaris que 
facin efectiva aquesta simultaneïtat d’execució de les obres de soterrament. Per 
aquest motiu plantegem: 

Proposta 1. Execució per fases 

Degut que una de les partides d’obra que més cost representen és la coberta del 
túnel, proposem l’estudi informatiu contempli l’execució del soterrament per fases, 
en la que es contempli l’execució del projecte tal i com preveu l’alternativa 1 A, llevat 
d’executar la llosa de coberta del cobriment del túnel. Cobriment que es podria 
executar en una fase i en una inversió posterior.  

Proposem que s’estudiï la proposta d’execució per fases i es reflecteixi en un nou 
Pressupost. 

Proposta 2. Pont del Passeig de Can Feu 

Una de les partides d’obra de més cost és el creuament del Passeig de Can Feu pel 

pas del túnel a nivell de l’actual calçada de vehicles. Cap la possibilitat de construir un 

nou pont amb tauler molt més lleuger i a una cota inferior a l’actual, suficient pel 

pas dels vehicles. Aquesta possible solució, a més de reduir la longitud del túnel, 

evitaria també la construcció d’un nou col·lector i reduiria l’afectació del Passeig de 

Can Feu, circumstàncies que comportarien una important reducció del cost d’aquest 

creuament. 

Proposem que s’estudiï aquesta solució i es reflecteixi a nivell de Pressupost.   

Pas provisional carrer Cèsar Torras 

Durant les obres de soterrament l’actual pas soterrat que comunica el carrer de Cèsar 
Torras amb el carrer de Júpiter quedarà anul·lat i no hem detectat cap pas alternatiu 
que mantingui la connectivitat. 

Proposem que es contempli un pas d’obra provisional en aquest punt. 

Resum de les al·legacions: 

1. Apostem per l’alternativa 1 A de l’estudi informatiu, per tenir un cost, una 
afectació i una durada de les obres inferior en relació les altres alternatives i que 
la seva execució es pot realitzar simultàniament a les obres. 
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2. Proposem l’estudi de l’execució del soterrament per fases que facin viable 
soterrar les vies de manera simultània a les obres actualment en execució. 

3. Proposem l’estudi de fer passar les vies a una cota inferior a la prevista per 
l’estudi informatiu en el seu creuament amb el Passeig de Can Feu. 

4. Preveure un pas provisional al carrer de Cèsar Torres. 

 
 

 

En base aquestes consideracions i al·legacions SOL·LICITA 

 

Que es tinguin considerats com a part interessada i es tinguin per formulades en 
temps i forma les presents al·legacions a “Perllongament del soterrament de la línia 
dels FGC a Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu (clau: EI-TF-
09408). 
 

Que s’estudiïn les diferents solucions i alternatives tècniques i financeres que 
garanteixin l’execució del soterrament fins Can Feu, de manera simultània amb les 
obres de Perllongament dels FGC actualment en curs, donant així compliment als 
compromisos que la Generalitat va adquirir amb la ciutat de Sabadell. 

 

 

 

 

 

 

Carles López Corral 

en representació de la Plataforma Soterrament FGC ARA 
 

 

Sabadell, 29 de maig de 2014 

 

 

 

 

 


