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El Col·legi de Geòlegs de
Catalunya (Colgeocat) ha reiterat
aquest dimarts que la construcció
del túnel de l'AVE al costat dels
fonaments de la Sagrada Família
Foto: EP/EVAOLIVARES
s'ha realitzat d'acord amb la
previsió, fet que garanteix que la basílica d'Antoni Gaudí "no corre
cap perill".
En un comunicat, el president del Colgeocat, Joan Escuer, ha
assegurat, setmanes després que la tuneladora Barcino hagi passat
al costat del temple, que això demostra que les obres eren
perfectament "viables".
Escuer ha recordat que van redactar un informe a petició del
patronat de la Sagrada Família --molt crític amb la perforació del túnel
de l'AVE sota el subsòl del carrer Mallorca-- en què es van identificar
"certes incerteses", però que eren solucionables si s'aplicaven les
mesures adequades.
Per aquesta raó, els geòlegs van suggerir ampliar la campanya de
sondejos i dissenyar un model geològic en 3D, entre altres aspectes,
que juntament amb l'aplicació de tècniques avançades geològiques i
geofísiques i la construcció d'una pantalla de protecció al costat dels
fonaments de la Sagrada Família han servit per afirmar que la
modificació del sòl ha estat "gairebé inapreciable".
En concret, la construcció de la pantalla de puntals paral·lela al
túnel ha permès "minimitzar l'escassa subsidència provocada per la
perforació".
El president del Colgeocat matisa que el seu posicionament és aliè
a divergències polítiques --la construcció del túnel va originar un
polèmic enfrontament entre l'Ajuntament i l'oposició pel suposat perill
que comportava-- i s'han "cenyit a qüestions purament tècniques".
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
El Col·legi de Geòlegs de Catalunya (Colgeocat) ha reiterat aquest dimarts
que la construcció del túnel de l'AVE al costat dels fonaments de la
Sagrada Família s'ha realitzat d'acord amb la previsió, fet que garanteix
que la basílica d'Antoni Gaudí "no corre cap perill".
En un comunicat, el president del Colgeocat, Joan Escuer, ha assegurat,
setmanes després que la tuneladora Barcino hagi passat al costat del
temple, que això demostra que les obres eren perfectament "viables".
Escuer ha recordat que van redactar un informe a petició del patronat de
la Sagrada Família --molt crític amb la perforació del túnel de l'AVE sota el
subsòl del carrer Mallorca-- en què es van identificar "certes incerteses",
però que eren solucionables si s'aplicaven les mesures adequades.
Per aquesta raó, els geòlegs van suggerir ampliar la campanya de
sondejos i dissenyar un model geològic en 3D, entre altres aspectes, que
juntament amb l'aplicació de tècniques avançades geològiques i
geofísiques i la construcció d'una pantalla de protecció al costat dels
fonaments de la Sagrada Família han servit per afirmar que la modificació
del sòl ha estat "gairebé inapreciable".
En concret, la construcció de la pantalla de puntals paral·lela al túnel ha
permès "minimitzar l'escassa subsidència provocada per la perforació".
El president del Colgeocat matisa que el seu posicionament és aliè a
divergències polítiques --la construcció del túnel va originar un polèmic
enfrontament entre l'Ajuntament i l'oposició pel suposat perill que
comportava-- i s'han "cenyit a qüestions purament tècniques".
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BARCELONA

Geólogos catalanes reiteran que la Sagrada Familia "no corre ningún
peligro"
El Colegio de Geólogos de Catalunya (Colgeocat) ha reiterado que la construcción del
túnel del AVE junto a los cimientos de la Sagrada Familia se ha realizado según lo previsto,
lo que garantiza que la basílica de Antoni Gaudí 'no corre ningún peligro'.
Me gusta
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El Colegio de Geólogos de Catalunya (Colgeocat) ha reiteradoque la construcción del túnel del AVE junto a los cimientos de la
Sagrada Familia se ha realizado según lo previsto, lo que garantiza que la basílica de Antoni Gaudí 'no corre ningún peligro'.
En un comunicado, el presidente del Colgeocat, Joan Escuer, ha asegurado semanas después de que la tuneladora Barcino haya
pasado junto al templo que este hecho demuestra que las obras eran perfectamente 'viables'.
Escuer ha recordado que realizaron un informe a petición del patronato de la Sagrada Familia --muy crítico con la perforación del
túnel del AVE bajo el subsuelo de la calle Mallorca-- en el que se identificaron 'ciertas incertidumbres', pero que las mismas
eran subsanables si se aplican las medidas adecuadas.
Por ello, los geólogos sugirieron ampliar la campaña de sondeos y la realización de un modelo geológico en 3D, entre otros
aspectos, lo que junto con la aplicación de técnicas avanzadas geológicas y geofísicas y la construcción de una pantalla de
protección junto a los cimientos de la Sagrada Familia han servido para afirmar que la modificación del suelo ha sido
'prácticamente inapreciable'.
En concreto, la construcción de la pantalla de pilotes paralela al túnel ha permitido 'minimizar la escasa subsidencia provocada
por la perforación'.
El presidente del Colgeocat precisa que su posicionamiento es ajeno a divergencias políticas --la construcción del túnel
originó un polémico enfrentamiento entre Ayuntamiento y oposición por el supuesto peligro que entrañaba-- y se han 'ceñido a
cuestiones puramente técnicas'.
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) El Colegio de Geólogos de Catalunya
(Colgeocat) ha reiterado este martes que la construcción del túnel del AVE
junto a los cimientos de la Sagrada Familia se ha realizado según lo
previsto, lo que garantiza que la basílica de Antoni Gaudí "no corre ningún
peligro".
En un comunicado, el presidente del Colgeocat, Joan Escuer, ha asegurado semanas
después de que la tuneladora Barcino haya pasado junto al templo que este hecho
demuestra que las obras eran perfectamente "viables".
Escuer ha recordado que realizaron un informe a petición del patronato de la Sagrada Familia
--muy crítico con la perforación del túnel del AVE bajo el subsuelo de la calle Mallorca-- en el
que se identificaron "ciertas incertidumbres", pero que las mismas eran subsanables si se
aplican las medidas adecuadas.
Por ello, los geólogos sugirieron ampliar la campaña de sondeos y la realización de un
modelo geológico en 3D, entre otros aspectos, lo que junto con la aplicación de técnicas
avanzadas geológicas y geofísicas y la construcción de una pantalla de protección junto a los
cimientos de la Sagrada Familia han servido para afirmar que la modificación del suelo ha
sido "prácticamente inapreciable".
En concreto, la construcción de la pantalla de pilotes paralela al túnel ha permitido "minimizar
la escasa subsidencia provocada por la perforación".
El presidente del Colgeocat precisa que su posicionamiento es ajeno a divergencias políticas
--la construcción del túnel originó un polémico enfrentamiento entre Ayuntamiento y oposición
por el supuesto peligro que entrañaba-- y se han "ceñido a cuestiones puramente técnicas".
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Asseguren que les obres eren perfectament “viables” setmanes després que la
tuneladora hagi passat pel costat del temple
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Afirmen que la modificació del sòl ha estat “gairebé inapreciable”
30/11/10 17:52 - BARCELONA - EUROPA PRESS

El Col·legi de Geòlegs de Catalunya (Colgeocat) ha
reiterat que la construcció del túnel del TAV al
costat de la Sagrada Família s'ha realitzat d'acord
amb la previsió, fet que garanteix que la basílica
d'Antoni Gaudí “no corre cap perill”.

1

El president del Colgeocat, Joan Escuer, ha
assegurat en un comunicat, setmanes després que
la tuneladora Barcino hagi passat al costat del
temple, que això demostra que les obres eren
perfectament “viables”.
Escuer ha recordat que van redactar un informe a
petició del patronat de la Sagrada Família -molt
crític amb la perforació del túnel del TAV sota el
subsòl del carrer Mallorca- en què es van identificar
“certes incerteses”, però que eren solucionables si
s'aplicaven les mesures adequades.

Façana de la Sagrada Família. Foto: ROBERT RAMOS.
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El president del Colgeocat matisa que el seu posicionament és aliè a divergències polítiques i que s'han
“cenyit a qüestions purament tècniques”.
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Per aquesta raó, els geòlegs van suggerir ampliar la
campanya de sondejos i dissenyar un model geològic en 3D que, juntament amb l'aplicació de tècniques
avançades geològiques i geofísiques i la construcció d'una pantalla de protecció al costat dels fonaments de
la Sagrada Família, ha servit per afirmar que la modificació del sòl ha estat “gairebé inapreciable”.
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Asseguren que les obres eren perfectament “viables” setmanes després que la
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Afirmen que la modificació del sòl ha estat “gairebé inapreciable”
30/11/10 17:52 - BARCELONA - EUROPA PRESS

El Col·legi de Geòlegs de Catalunya (Colgeocat) ha
reiterat que la construcció del túnel del TAV al
costat de la Sagrada Família s'ha realitzat d'acord
amb la previsió, fet que garanteix que la basílica
d'Antoni Gaudí “no corre cap perill”.
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El president del Colgeocat, Joan Escuer, ha
assegurat en un comunicat, setmanes després que
la tuneladora Barcino hagi passat al costat del
temple, que això demostra que les obres eren
perfectament “viables”.
Escuer ha recordat que van redactar un informe a
petició del patronat de la Sagrada Família -molt
crític amb la perforació del túnel del TAV sota el
subsòl del carrer Mallorca- en què es van identificar
“certes incerteses”, però que eren solucionables si
s'aplicaven les mesures adequades.
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Façana de la Sagrada Família. Foto: ROBERT RAMOS.
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Per aquesta raó, els geòlegs van suggerir ampliar la
campanya de sondejos i dissenyar un model geològic en 3D que, juntament amb l'aplicació de tècniques
avançades geològiques i geofísiques i la construcció d'una pantalla de protecció al costat dels fonaments de
la Sagrada Família, ha servit per afirmar que la modificació del sòl ha estat “gairebé inapreciable”.
El president del Colgeocat matisa que el seu posicionament és aliè a divergències polítiques i que s'han
“cenyit a qüestions purament tècniques”.
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Sí, però eminents geòlegs afirmen també que el túnel constitueix una barrera per a les aigües subterrànies,
abundants en el subsòl de Barcelona. I que en aquestes aigües resideix el veritable perill en el futur. La gent
del PSOE ja ho sabia, això, abans de fer el túnel. Però optaren per tirar endavant.
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A quina sala de cinema vols anar?
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"Los hechos han
demostrado que el túnel
bajo la Sagrada Familia
era viable"
30/11/2010

Fuente: ICOG | Según Joan Escuer,
presidente del Colegio de Geólogos
en Catalunya

Semanas después de que la
tuneladora Barcino pasará por la
Sagrada Familia de Barcelona, el
presidente del Colegio de Geólogos de Catalunya (COLGEOCAT) ha afirmado
que las obras eran perfectamente “viables” y que el monumento “no corre
ningún peligro”, “al menos por razones vinculadas al túnel del AVE”.
Asegura que el túnel del AVE entre las estaciones de Sants y La Segrera,
cuyo trazado pasa cerca de los cimientos de la Sagrada Familia, no es el
único caso de obra pública que afecta a monumentos singulares. “Por poner
solo dos ejemplos: el Big Ben en Londres o la catedral de Viena tienen túneles
urbanos cerca y no ha pasado nada”, indica Escuer.
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Agenda institucional del presidente del
ICOG de los meses de septiembre y
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Para llegar a esta afirmación COLGEOCAT elaboró un informe técnico, a
petición del Patronato de la Sagrada Familia, en el que se identificaron “ciertas
incertidumbres” por lo que se sugería “la ampliación de la campaña de
sondeos así como la realización de un modelo geológico en 3D”, manifiesta el
presidente de COLGEOCAT.

El jueves 2 de diciembre en Barcelona
- Presentación de Geólogos-e y charla
sobre Morosidad http://t.co/bIe9Xnb
vía @cgeologos

Las conclusiones detallaban que era necesario alcanzar tres hitos:
conocimiento exhaustivo del terreno, un proyecto adecuado y una correcta
ejecución. “El túnel era completamente posible si las cosas se hacían
correctamente”, puntualiza Escuer.

Por fin he terminado la presentación
de Geólogos-e, el jueves en Barcelona
haremos networking 1.0
http://slidesha.re/ekswpv #geólogosJoin the conversation
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Peligros del túnel
Una de esas incertidumbres a las que se refiere Joan Escuer era profundizar
sobre el estudio del terreno con técnicas geológicas y geofísicas actuales
procedentes del mundo de la investigación y la prospección petrolera. “Una
obra singular que discurre cercana a la cimentación de un monumento de
fama mundial merecía algo mejor que los estándares actuales en los estudios
geológicos en la obra pública”, afirma.
“La perforación de cualquier túnel altera el estado tensional del terreno, pero
dicha alteración puede controlarse con medidas paliativas y un control total del
comportamiento de la tuneladora”, explica el geólogo. En el caso del terreno
sobre el que se asienta la Sagrada Familia, la deformación ha sido
“prácticamente inapreciable” porque se ha ejecutado “una pantalla de pilotes,
paralela al túnel”, que ha permitido “minimizar la escasa subsidencia
provocada por la perforación”, comenta Escuer.
Sobre la idoneidad del trazado del túnel, el presidente de Colegio de Geólogos
de Catalunya se muestra tajante. “La posición de nuestro colegio profesional
se ha ceñido a cuestiones puramente técnicas, decisiones de otro tipo son
políticas”, concluye.
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