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G R A N  B A R C E L O N A

L’aeroport tindrà metro el 2004

GRAN BARCELONA

L’ATM aprova el traçat de la futura
línia 9, que costarà 215.000 milions

El nou trajecte connectarà Santa
Coloma i Badalona amb l’Hospitalet

El servei facilitarà els transbords amb
la resta de la xarxa metropolitana

Divendres, 16 de juny del 2000 39COSES DE LA VIDAel Periódico

La nova línia 9
ALEX R. FISCHER
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Tants quilòmetres com en dues dècades
La línia 9 tindrà 37 o 38 esta-
cions, de les quals 13 tindran
transbords amb altres línies. El
projecte preveu que en només
quatre o cinc anys es cons-
trueixin tants quilòmetres de
metro com en els últims 20
anys. Un dels intercanviadors
crucials serà el de La Torrassa
(provisionalment, L’Hospita-
let-Centre). La parada tindrà
enllaços a diferent nivell amb
les línies de Renfe de Vilanova i
Vilafranca i amb la línia 1.

D’aquesta manera, el metro de
l’Hospitalet “ja no servirà
només per anar a la plaça de
Catalunya”, va dir Corbacho
en to de broma.

La línia també donarà servei
al futur campus judicial (a l’anti-
ga caserna de Lepant) i al re-
cinte firal de Montjuïc-2. Però
no serà l’única ruta suburbana
fins a Pedrosa. Casas va reve-
lar ahir que el Pla Director d’In-
fraestructures (PDI) inclourà
“una connexió entre les dues

fires i la ronda de Sant Anto-
ni”, tot i que no va especificar
si serà amb la prolongació de
l’actual línia 2 per Montjuïc.

A l’altre extrem de la línia,
l’estació de Can Peixauet tindrà
una importància vital, perquè
d’allà en sortiran els ramals de
Badalona i Santa Coloma. En-
tre aquest punt i l’aeroport, els
trens passaran cada tres mi-
nuts, mentre que en direcció a
Singuerlín i Gorg ho faran cada
sis minuts.

XAVIER ADELL
Barcelona

Ja hi ha acord. El metro arribarà
a l’aeroport del Prat el 2004, pas-
si el que passi. I ho farà a través
d’una línia de nova creació, la
L-9, i no pas amb la prolongació
d’alguna de les ja existents com
també s’havia especulat. El con-
sell d’administració de l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM)
–consorci que engloba la Gene-
ralitat de Catalunya i els ajunta-
ments de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona– va aprovar ahir el
projecte de traçat de la L-9, que
connectarà també amb l’Hospita-
let, Santa Coloma de Gramenet i
Badalona.

La L-9, que requerirà una in-
versió de 215.000 milions de
pessetes i permetrà guanyar 35
quilòmetres de suburbà, està
concebuda com una traça de cir-
cumval.lació que funcionarà com
“una línia d’interconnexió i

com una línia intermodal”, va
explicar ahir el president de l’Enti-
tat Metropolitana del Transport
(EMT) i alcalde de l’Hospitalet,
Celestino Corbacho (PSC). Així,
el futur trajecte tindrà intercanvia-
dors (estacions amb transbord)
que enllaçaran amb la resta de
línies del metro de Barcelona, i
també amb les de Rodalies de
Renfe i les de Ferrocarrils de la
Generalitat.

Quatre trams

La futura línia 9, que pretén
donar servei a uns 85 milions de
passatgers, s’iniciarà en el que
serà la terminal entrepistes del
Prat i tindrà dos finals: un al barri
de Singuerlín (Santa Coloma) i un
altre a Gorg (Badalona). El traçat
es divideix en quatre trams: entre
els dos ramals de Gorg i Sin-
guerlín i l’estació de l’AVE de la
Sagrera; entre la Sagrera i Sarrià;
entre Sarrià i la Zona Franca, i en-

tre la Zona Franca i l’aeroport.
Del traçat definitiu només

queda pendent que es dilucidi de
quina manera es connectarà l’es-
tació que es construirà davant
del Camp Nou i l’intercanviador

de Sarrià. El dilema està en si es
decantarà perquè l’enllaç es faci
a través de l’estació de Maria
Cristina o a través de la de Zona
Universitària. La decisió es pren-
drà després que el projecte su-

peri l’exposició pública.
La intenció de l’ATM és pres-

sionar el Govern central perquè
destini al projecte el màxim per-
centatge possible de fons de co-
hesió de la Unió Europea (UE), tal

com va aconseguir la línia del
metro de Madrid que va fins a
l’aeroport de Barajas. El desig de
la Generalitat i els ajuntaments és
que l’ajuda europea cobreixi el
85% del pressupost. La resta
anirà a càrrec de la Generalitat,
que avalarà la concessió d’un
crèdit a l’ATM i es farà càrrec
dels pagaments.

La rapidesa en l’execució del
projecte està en mans de la
quantitat que arribi de la Unió
Europea. “Esperem que el Go-
vern no dificulti el calendari”,
va assenyalar Xavier Casas
(PSC), primer tinent d’alcalde de
Barcelona, davant la possibilitat
que l’executiu no sigui gaire ge-
nerós amb la L-9 en el reparti-
ment. Per si l’opció europea falla,
el conseller d’Obres Públiques de
la Generalitat, Pere Macias, va
assegurar que “l’ATM pot ga-
rantir que la major part de la
l ín ia 9 est igui a punt e l
2004”. ■


