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Una llosa de trenta
anys

Trenta anys. Això és el que hauran hagut d’esperar els
veïns d’Hostafrancs per veure com es desbloqueja, que
no concreta, una de les operacions urbanístiques més
notòries per al seu barri a parer del PGM de 1976. Aquest
retard, però, és molt més que un titular galdós per a l’ad-
ministració. Perquè darrere d’aquesta espera hi ha noms
i cognoms, els dels inquilins dels habitatges dels carrers

de l’entorn que estan formalment afectats pel projecte.
Una llosa legal que pesa sobre les seves propietats ja si-
gui a l’hora de vendre-les o llogar-les o, fins i tot, de fer-hi
obres. Si l’Ajuntament de Barcelona ja té clar que el nou
corredor no arribarà fins a Gran Via, com així serà, ha de
desafectar aquest sector. De totes les decisions, aquesta
hauria de ser la primera.Francesc Espiga

La instrucció del cas Mer-
curi, que investiga una
presumpta trama de cor-
rupció urbanística a Saba-
dell, continua després de
gairebé tres anys des que
va esclatar i va sumant
més imputacions que
afecten de ple polítics de
l’etapa de Bustos i tècnics i
alts càrrecs de l’Ajunta-
ment. La setmana que ve,
Montserrat Capdevila, ex-
diputada socialista del
Parlament i exsegona ti-
nenta d’alcalde, haurà d’a-
nar a declarar als jutjats
després que la jutgessa li
hagi imputat pels delictes
de falsificació documen-
tal, tràfic d’influències i
prevaricació a la peça 21
del cas. En aquesta s’in-
vestiga la suposada pre-
sentació d’una factura fal-
sa a l’Agència Tributària
de Sabadell per eludir el
pagament de 3.663 euros
en tributs de l’empresa
Sitjas Motor SL després
d’haver ampliat les seves
instal·lacions, i per la qual
ja estava imputat Melquía-

des Garrido, el president
del Gremi de Construc-
tors i oncle de l’exalcalde
Manuel Bustos. També
passaran pel jutjat en qua-
litat d’imputats Josep
Abellan, excoordinador de
l’àrea d’Economia i Ser-
veis Centrals; Xavier Iz-
quierdo, el que era direc-
tor d’Espai Públic, i Pilar

Saura i José Teixidó, tèc-
nics de l’Agència Tributà-
ria, que ja van declarar
com a testimonis.

Segons Isidre Soler, de
la Plataforma Sabadell
Lliure de Corrupció, que
ahir va fer públiques les im-
putacions: “No és una peça
menor per la rellevància
dels imputats, perquè es-

cenifica el comportament
de la maquinària política i
administrativa de la trama
Bustos.” L’Ajuntament,
governat per un quadri-
partit i que també s’ha per-
sonat en el cas Mercuri, va
comunicar ahir a la tarda
que havia obert expedients
informatius als tècnics que
conserven algun càrrec. ■

Sandra Pérez
SABADELL

El cas Mercuri esquitxa de
nou Montserrat Capdevila
i funcionaris de Sabadell
aLa jutgessa imputa els delictes de falsificació documental, tràfic d’influències i
prevaricació a l’exdiputada i exregidora, i a 4 treballadors del consistori

Isidre Soler i Raúl García Barroso, de la Plataforma, ahir a Sabadell ■ M. BELMEZ / ACN

El barri industrial del Rec
d’Igualada acull des d’ahir i
fins dissabte el Rec.012 Expe-
rimental Stores, que aglutina
70 firmes de roba. Unes
100.000 persones visitaran
aquesta tretzena edició. Com
a novetats, hi haurà un espai
per a les marques de roba ur-
bana i el Secret Market de Pri-
valia, una plataforma en línia
de venda de roba. ■ A.PUIG
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Una nova
edició del Rec,
a Igualada

El govern de Rubí ha re-
près les negociacions amb
la Societat Casino Espa-
nyol per obtenir la cessió
de l’edifici noucentista ca-
talogat aixecat l’any 1920
a la cèntrica plaça Catalu-
nya i que està tancat des
del 2012 per qüestions de
seguretat en no adequar-
se a la normativa. L’alcal-
dessa socialista, Ana Ma-
ría Martínez, ha anunciat
aquesta setmana que l’e-
quipament passarà a ser
de propietat municipal en

els pròxims mesos, quan
tanquin l’acord amb el
president de l’entitat, Mi-
quel Vivancos. D’aquesta
manera es tancaran quin-
ze anys de negociacions i
polèmiques sorgides pels
diferents intents de con-
venis efectuats els anys
2000, 2001 i 2009.

Cap de les parts ha
avançat el cost de l’opera-
ció, però el govern rubi-
nenc, per obrir en condici-
ons un equipament poliva-
lent a tota la ciutat perquè
s’hi facin actes culturals i
sigui la seu de l’Associació
Sant Antoni Abat, haurà
de fer una forta inversió
per rehabilitar-lo. Per
Martínez, la voluntat és
convertir-lo en “un espai
d’excel·lència en l’àmbit
cultural”. ■

El Casino de
Rubí serà
municipal
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a El consistori reprèn
negociacions perquè
li cedeixin l’immoble,
tancat des del 2012

El Casino Espanyol és a la plaça Catalunya i està tancat des
del desembre del 2012 ■ AJUNTAMENT DE RUBÍ

L’Ajuntament de Rubí ha
posat fil a l’agulla a la re-
ivindicada demanada de
carrils bici al municipi co-
mençant les obres d’ade-
quació del que recorrerà
l’avinguda de la Llana. El
carril de dos quilòmetres
tindrà dos sentits de circu-
lació segregats en calçada i
és part del projecte de

creació d’una anella verda
amb diversos recorreguts
que connectaran equipa-
ments, polígons indus-
trials i centres educatius
passant per àrees urbanes
i forestals. La intenció és
que aquesta xarxa tingui
un recorregut d’uns vint
quilòmetres i en un futur
es treballarà per efectuar
la connexió amb Terrassa,
Sant Quirze, Sant Cugat i
Castellbisbal. ■
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Rubí comença a crear
la xarxa de carrils bici


