■ Comunicat de premsa ■

Ferrocarrils executa obres de millora al túnel
de la línia Llobregat-Anoia a ambdós extrems
de l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet
•

L’actuació consisteix en la construcció d’una nova contravolta i la
instal·lació de noves vies en placa formigonada en un tram d’uns 400
metres

•

Del 23 de juliol al 4 de setembre es modificaran els horaris habituals de
pas dels trens a la línia Llobregat-Anoia

•

FGC ha programat durant els mesos d’estiu aquests treballs per
minimitzar l’impacte en les persones usuàries

Imatge actual del tram de túnel entre Hospitalet i Almeda on es durà a terme l’actuació.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) iniciarà aquest dissabte, 23 de
juliol, les obres de millora del túnel de sortida de Barcelona de la línia LlobregatAnoia, a ambdós extrems de l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet. Els treballs
consisteixen en la substitució estructural de la llosa de la contravolta del túnel en
dos trams d’uns 200 metres, cadascun a banda i banda de l’estació, i la instal·lació
d’una nova via en placa formigonada per tal de millorar la robustesa de la
infraestructura davant les variacions del nivell freàtic i minimitzar-ne el cost de
manteniment.
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La planificació dels treballs implica que, durant les properes setmanes, els trens
circulin per una única via al seu pas per l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet. Així,
des d’aquest dissabte fins al 15 d’agost s’actuarà a la via 1. Es reforçarà tota
l’estructura del túnel amb una nova contravolta superposada a l’actual i de 45 cm
de gruix. També s’aixecarà la via actual, que és de balast, i se’n col·locarà una de
nova en placa formigonada, facilitant d’aquesta manera el manteniment de la
infraestructura. A partir del dia 16 d’agost i fins al 4 de setembre, la via 1 ja quedarà
operativa pel pas dels trens i es realitzarà la mateixa actuació a la via 2.
Aquesta actuació s’emmarca dins del constant procés de renovació dels diferents
equipaments, instal·lacions i localitzacions que duu a terme Ferrocarrils per
continuar donant un servei de qualitat a les persones usuàries. L’any passat es va
dur a terme la mateixa actuació entre les estacions d’Almeda i Cornellà Riera.

Trens en composició doble per assegurar el màxim servei

Les obres al túnel implicaran durant les properes setmanes una modificació dels
horaris a la línia Llobregat-Anoia, excepte en els dos ramals de la línia, és a dir, en
els trams que connecten les estacions de Manresa Baixador i Igualada amb
Martorell Enllaç. Aquests horaris es podran consultar al web i a l’app d’FGC així
com a les vitrines informatives de les estacions de la línia.
A la vegada, per tal d’oferir el màxim de places disponibles, es reforçarà el servei
amb trens que circularan amb sis cotxes en comptes de tres. Tots els trens faran
parada a totes les estacions del seu recorregut i l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet
tindrà operativa només una andana: en la primera fase serà l’andana 2 i durant la
segona, l’andana 1.
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Aquests treballs s’han programat durant els mesos d’estiu, quan la demanda a les
línies metropolitanes disminueix per les vacances, per minimitzar al màxim
l’afectació a les persones usuàries.

18 de juliol de 2022
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