
Carreteres 

Tram el Figaró-Aiguafreda de la carretera N-152. 

Una moderna autovia 
per a una antiga ruta. 
Joan G. Bausa 

El traqat d'aquesta via es un dels itineraris amb un índex més alt de tran- 
sit rodat (quinze mil vehicles cada dia), a més d'esser un dels mes difi- 
cultosos d1arranjar1 ja que discorre sortejant el llit del riu Congost en 
la zona mes estreta i fonda de la vall, encaixonat pels estreps occiden- 
tals del massís del Montseny. 
Des que el 21 de maig de 1984 es dóna I'ordre d'iniciar els treballs, slha 
inaugurat la variant del Figad, que forma part del desdoblament de la 
N-152 que la Direcció Genera! de Carreteres vol fer arribar fins a Vic. 
Ara esta en fase molt avanqada de construcció el desdoblament entre 
les poblacions del Figaró i Aiguafreda. 
Quan quedi enllestida aquesta important obra projectada pel Departa- 
ment de Politica Territorial i Obres Públiques, el proper estiu, tindra unes 
repercussions positives importants en I1economia dels transports co- 
marcals i, en definitiva, de I'usuari. 

El Departament de Política Terri- 
torial i Obres Públiques de la Gene- 
ralitat de Catalunya duu a terme ac- 
tualment, a través de la Direcció 
General de Carreteres, les obres de 
desdoblament del tram el Figaró- 
Aiguafreda de la carretera N-152, 
que és un dels traqats amb un in- 
dex de trinsit rodat més alt de la 
xarxa viiria, de la qual la Generali- 
tat ha assumit les competkncies 
per transferkncies de I'Estat de 1'1 
d'octubre de 1980. Aquesta carre- 
tera passi3 a dependre del Govern 
catali en el tram comprks entre 
Barcelona i Ripoll, i immediata- 
ment va ser realitzat el  projecte de 
traqat. Desdoblament de calqada. 
Carretera N-152, punts quilom&- 
trics 39 al 51. Tram la Garriga- 
Aiguafredar. 

El 26 de marq de I'any passat, el 
President de la Generalitat inaugu- 
r i  la variant del Figarb, que és sub- 
tram del desdoblament de la N-152 
entre el Figaró i Aiguafreda, les 
obres del qual havient comenqat el 
22 de maig de 1984. 

El tret més característic d'aquest 
tram va ser la construcció d'un tú- 
nel de 180 m de longitud al seu ini- 
ci, per evitar el revolt que hi ha a 

I'alqada del paratge anomenat Ga- 
Ilicant. El mktode constructiu uti- 
litzat ha estat el Nou Metode 
Austríac. 

El desdoblament entre el riu 
i el ferrocarril 
En aquesta segona fase del projec- 
te, les obres del qual finalitzaran el 
proper estiu, es connecta la variant 
del Figaró amb un tram de desdo- 
blament, de 5 km de longitud, que 
conflueix amb I'actual carretera 
N-152 mitjanqant I'enllaq d'Aigua- 
freda nord. 

Fins ara, es tractava d'una carre- 
tera vella amb un traqat molt si- 
nuós i un estat de conservació de- 
plorable des de la Garriga, on 
arriba ul'autovia de I'Ametlla~, fins 
a Vic, és a dir, 35 km de viatge in- 
cbmode, lent, per on passa una 
mitjana diiria de quinze mil vehi- 
cles, dels quals una quarta part 
aproximadament són pesants. Si a 
tot aixb afegim que la N-152 és 
I'única via de comunicació de les 
comarques d'osona, del Ripollks 
i, fins fa poc, de la Cerdanya amb 
el Barcelonks, és f ic i l  d'entendre 
la importincia de les obres que 
s'hi duen a terme. 
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En el desdoblament; no han estat necessaries grans excavacions ni moviments de 
terres. 

Han fet falta obres d'envergadura a causa del encreuaments i lnterferhncles constants 
amb el riu. 

El desdoblament que esth a punt 
d'ésser enllestit entre el Figaró i 
Aiguafreda passa per la zona més 
estreta i fonda de la vall del riu 
Congost i en companyia de la línia 
de ferrocarril Barcelona-la Tor de 
Querol. 

Aquests determinants han fet no 
sols que el projecte fos difícil, sinó 
que calguessin unes obres de gran 
envergadura i unes construccions 
espectaculars, tant pels encreua- 
ments i interferhncies constants 
amb el riu, que fa que hi hagi una 
quantitat molt elevada de murs per 
a evitar la invasió del seu llit, com 
per les nombroses actuacions que 
en faciliten els desguassos sufi- 
cients i la creació i els canvis de di- 
ferentstipus de serveis. 

No és estrany, doncs, que I'es- 
pectacularitat de I'obra corri pa- 
ral.lelament al seu pressupost de 
250 milions de pessetes per qui- 
Ibmetre, a part de les indemnitza- 
cions i els serveis afectats com- 
pensats, la qual cosa expressa 
significativament la categoria de 
I'obra, de la qual podem destacar 
les dades següents: 

Del t r a ~ a t  en planta condicionat 
per la carretera vella, el riu i la línia 
fhrria, s'ha aconseguit un estat 
d'alineacions amb radis mínims de 
30 metres, si bé en general són su- 
periors a 250 m. Els pendents mA- 
xims són del 4% i en general infe- 
riors al 3%. 

La secció tipus consisteix en 
dues calqades de dos carrils cada 
una. L'amplhria del carril és de 
3,50 m, la dels vorals exteriors de 
1,50 m i la mitgera dt1,50 m, és a 
dir, una ampliria total de platafor- 
ma de 18,50 m. A la mitgera s'ins- 
tal-la un separador rígid de formi- 
gó, de tipus suec. 

El ferm consisteix en un paquet 
de 62 cm de gruix, amb una sub- 
base de 25 cm de tot-u, base de 25 
cm de grava-ciment tractada amb 
cendres, la intermhdia de 7 cm de 
barreja bituminosa tipus G-25 i la 
capa de trhnsit de 5 cm de barreja 
bituminosa en calent tipus D-20. 

La ja esmentada proximitat del 
riu Congost ha motivat la construc- 
ció d'una gran quantitat de murs i 
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estructures per poder emplaqar-hi 
el traqat. Quasi tots els murs s'han 
resolt mitjanqant plafons prefabri- 
cats de contraforts d'alqdries varia- 
bles. Les estructures o viaductes 
consisteixen en taulers formats 
per bigues prefabricades pretensa- 
des, amb llums entre 20 i 30 m i Ilo- 
sa de compressió formigonada in 
situ de 20 cm de gruix. El conjunt 
descansa sobre uns fonaments de 
formigó armat o sobre pilars cons- 
titui'ts generalment per columnes 
cilíndr~ues de dithetres entre 
1,00 i 1,20 m, sobre els quals es 
munta un carregador prefabricat 
de secció rectangular variable se- 
gons les Hums. I - 

A Sant Martí de Centelles, ha calgut aixecar la rasant per a salvar un pont del segle XVII. 

Limpacte visual 
En el tram de desdoblament pur 
que hi ha entre ambdues pobla- I 
cions i sense interfer6ncies amb 
nuclis urbans, s'aprofita en bona 
part el recorregut de la carretera 
actual, eixamplant-la fins a quatre 
carrils i millorant-ne eficaqment el 
tracat, per a la qual cosa no han es- 
tat necesshries grans excavacions 
ni moviments deterres, peib sí les 
oportunes obres de fibrica i la 
col.locaciÓ de moltissims murs de - - . . . . . . - . . . - . . . - -. . . . - . . . - . - - - 
contenció que queden amagats i, 
per tant, no ofereixen cap camp vi- 
sual digne de menció. Per aixb, les 
obres d'aquesta zona fan poc im- 
pacte sobre I'entorn natural. 

Les variants del Figaró i Aiguafre- 
da són dossubtrams ben diferents L'arranjament d'aquesta via 6s dlficll perquh discorre sortejant el llit del riu Congost. 
i les diferkncies visuals són mani- 
festes. El poble del Figaró ocupa 

tant, I'Única possibilitat de treure la 
carretera del bell mig del poble i I 
eixamplar-ne el tragatha estat fer- 
la passar pel damunt del riu en 150 
m.i travessar-lo quatre vegades al 
llarg dels 1.500 m que té aquesta 
variant. 

D'aquesta manera, els habitants 

aconseguit nous equipaments i la 
urbanització de la vella carretera 
dins la població que queda com a 
carrer. La Direcció General de Car- I 
reteres ha construi't un nou camp 1 
de futbol i un pont per accedir a Amb la construccl6 d'un altre túnel, s'evita el revolt que hi havia a I'alpada de Galllcant, 
unes instal.lacions esportives i a la variant del Figar6. 
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unes piscines que s'hi construiran 
en un temini breu. 

Igualment, el canvi de traGat 
queda compensat a Aiguafreda, on 
es construiri una zona enjardina- 
da i diversos equipaments. Aquí la 
vall és més ampla i la variant pot 
estar més allunyada del poble sen- 
se patir interferencies. 

Com podem observar en la il.lus- 
tració del tra~at, al punt on comen- 
qa la variant d'Aiguafreda hi ha el 
petit nucli urbs de Sant Martí de 
Centelles, on, per poder salvar un 
petit pont del segle VII, ha calgut 
aixecar la rasant i, inevitablement 
i malaurada, les estructures de la 
carretera hauran d'estar molt aixe- 
cades i molt a la vora de les cases 
dels costats. 

En alguns trams ha calgut cana- 
litzar el riu i s'hi han construi't dos 
viaductes. 

Amb la variant d'Aiguafreda - 
tercera fase i Últim tram d'obres- 
queda6 enllestit aquest important 
projecte de desdoblament de la 
N-152 per al proper estiu. 

Hauran estat necessaris més de 
tres anys i un total de 2.225 mi- 
lions de pessetes, sense comp- 
tar-hi els costos d'expropiacions i 
compensacions, que ha finanqat 
exclusivament la Generalitat de Ca- 
talunya. 

Els que en surten especialment 
beneficiats són els quinze mil ve- 
hicles que cada dia fan Ús d'aques- 
ta carretera, la més tradicional per 
a anar al Pirineu, ara convertida en 
una espectacular autovia. 

J.G.B. O 

I CATALUMA ENDAVAlVT 
AMB LOBRA PUBLICA 
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