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TMB avisa que pot tancar el
metro si perilla la seguretat
a Considera insuficients els serveis mínims dictats per a les vagues parcials convocades fins dijous
a Ahir va tornar a haver-hi aglomeracions i es va regular el flux de passatgers en algunes estacions
Redacció
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L’Ajuntament de Rubí serà finalment el propietari
de l’històric edifici del Casino i es posarà així punt
final a més de quinze anys
de negociacions, polèmiques i convenis que no van
acabar de donar els seus
fruits. Amb els vots a favor

Sis joves gavanencs recorren
aquests dies la ciutat, contractats per l’Ajuntament, per recollir propostes dels ciutadans que ajudin a millorar els
barris de Gavà. Aquesta és
una de les novetats de la segona edició del programa
Junts fem barri, un procés de
participació ciutadana mitjançant el qual els veïns aporten
idees que posteriorment votaran per millorar l’espai públic.
La fase d’aportacions s’allargarà fins al 12 de juny. A partir
d’aleshores els serveis tècnics
de l’Ajuntament estudiaran la
viabilitat de les aportacions i
elaboraran la llista definitiva
dels projectes, que es podran
votar entre el 4 de juliol i el 5
de setembre. La inversió conjunta serà de mig milió d’euros. ■ REDACCIÓ
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Acord per acabar
el pla de barris de
la Maurina
Aglomeració d’usuaris a les escales d’una estació del metro de Barcelona ahir, durant l’aturada del matí ■ ACN

dos quarts d’onze de la nit,
i alguns viatgers van mostrar més paciència que
d’altres. És el tercer període de vaga que es convoca
en tres mesos –el primer
va coincidir amb el Congrés Mundial del Mòbil– i
ahir es van tornar a produir aglomeracions. Al
matí es va haver de regular
el flux de viatgers als enllaços de les estacions de
Sants, la Sagrera i Sagrada Família per evitar que
se superés la capacitat de
les andanes, operació que
es va repetir a la tarda a
Diagonal. TMB va calcular
en un 19% el descens
d’usuaris al matí –respecte a un dia laborable normal–, xifra que es va elevar fins al 30% a la tarda.

Grau va demanar “sensibilitat” a la Generalitat a
l’hora de decretar els serveis mínims, i també que
es revisin els criteris. El secretari general del Departament de Treball, Josep
Ginesta, va admetre també a Catalunya Ràdio que
cal revisar-los i va dir que
esperen fer-ho “en els propers mesos”. Les noves vagues dels treballadors del
metro arriben després que
rebutgessin el preacord
pactat per la direcció de
l’empresa i el comitè, i coincideixen amb el Primavera
Sound, que atreu milers de
visitants. El dia més complicat serà dijous, ja que
només circularan un 20%
dels trens entre les nou i les
dotze del migdia. ■

Rubí pagarà mig milió
per quedar-se el Casino
Redacció

Sis joves recullen
propostes dels
ciutadans

durant el ple del PSC,
ERC, C’s, ICV, CDC i el PP,
es va acceptar la proposta
de donació de la Societat
Casino Espanyol perquè el
consistori es quedi l’edifici
noucentista
catalogat,
que va ser construït el
1920. A canvi, l’Ajuntament haurà d’assumir les
càrregues que va contreure la societat, que pugen a

gairebé 500.000 euros,
com ara sous i despeses
d’espectacles i del bar, a
més de les costes de gabinets jurídics. Les úniques
formacions que no van donar suport a l’acord van
ser Alternativa d’Unitat
Popular, que hi va votar en
contra, i Veïns per Rubí,
que es va abstenir.
Tot i prosperar l’acord,

Uns grafiters alteren el servei a l’L5
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La línia 5 del metro va quedar
ahir sense servei entre les estacions d’Horta i Vall d’Hebron des de les vuit del matí
fins a les quatre de la tarda
–vuit hores–, després que sis
grafiters accedissin als túnels. La incidència, doncs, es
va sumar a l’aturada convocada pels treballadors al matí. Segons van informar TMB i
els Mossos, els joves suposadament van entrar-hi per fer
grafits en trens que estaven
estacionats per la vaga i haurien trencat els cables d’unes
càmeres. En ser descoberts,
van fugir per l’interior de les
instal·lacions i es va activar
un dispositiu de recerca en

la majoria de formacions
van ser crítiques amb la
gestió del conflicte d’un local que està tancat des del
2012 per motius de seguretat. La mateixa alcaldessa, Ana María Matínez,
va admetre: “Segurament
s’hauria d’haver fet millor,
però avui no som aquí per
flagel·lar-nos ni per mirar
enrere, sinó per mirar endavant.”
El futur ús de l’edifici,
segons va explicar el regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, es definirà en el
marc d’un procés participatiu que es vol vincular al
pla d’equipaments. ■

què van participar els Mossos, la Guàrdia Urbana, els
Bombers de Barcelona i seguretat del metro. Els sis joves van ser detinguts i TMB
ha presentat una denúncia
pels danys ocasionats. Mentre va durar la incidència, es
va recomanar utilitzar les línies de bus, fins que a dos
quarts de dues de la tarda es
va establir un servei especial
d’autobusos. A la tarda, van
tornar a entrar grafiters a les
instal·lacions de l’L5, en
aquest cas a Cornellà Centre.
Els joves van sortir per decisió pròpia i la circulació de
trens va quedar aturada mitja
hora fins a Can Boixeres.

Malgrat alguns retrets al govern format pel PSC i CiU per
incompliment de promeses,
tots els partits de Terrassa
van donar suport unànime a
la proposta presentada per
Terrassa en Comú (TeC) i Ciutadans per acabar el pla de
barris de la Maurina i, sobretot, per executar el seu projecte estel·lar: la remodelació
de la plaça que ha d’incloure
un equipament social. El projecte ha d’estar enllestit en
quatre mesos i s’ha d’incloure
una partida al pressupost de
l’any que ve perquè les obres
s’acabin el 2018. La moció
també insta el govern de la
Generalitat a pagar el deute
de 4,1 milions per les actuacions del pla de barris que ha
executat l’Ajuntament des que
el 2011 va anunciar que no tenia més recursos per tirar-lo
endavant. ■ REDACCIÓ
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Els usuaris del metro de
Barcelona van haver de fer
front ahir a un altre dia
d’andanes atapeïdes i de
combois plens de gom a
gom, en la primera jornada de vagues parcials que
els treballadors del suburbà han convocat per
aquesta setmana. Fins dijous, en concret, hi haurà
aturades substancials sobretot en les hores punta,
amb uns serveis mínims
que estan garantint la circulació del 40% o el 20%
dels combois, segons la
franja horària. Una oferta
que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
veu “insuficient” per absorbir la demanda habitual durant les hores
d’afectació. “Al matí hem
viscut situacions lamentables i es poden donar moments en què, per temes
de seguretat, que per a
nosaltres és la prioritat,
ens puguem veure obligats
a tancar el metro”, va recordar ahir a Catalunya
Ràdio el director del metro, Marc Grau. Seria l’última opció, segons fonts
de TMB, que van matisar
que primer es poden prendre altres mesures, com
ara regular l’accés a les andanes.
Les afectacions van tenir lloc entre les set i les
nou del matí, entre les
quatre i les sis de la tarda i
entre dos quarts de nou i
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Ateses les sol·licituds rebudes, l’empresa TORRA SA, concessionària del servei del Cementiri
municipal de Sabadell, ha instat a l’Ajuntament de Sabadell l’inici de l’expedient de transmissió
provisional del dret funerari sobre les sepultures que es relacionen a la llista annexa.
La qual cosa es fa pública per al coneixement de qui consideri que té dret sobre les sepultures
perquè, dins el termini de 20 dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, comparegui davant les oficines del Departament de
Cementiri i manifesti allò que tingui per convenient. D’altra manera, es prosseguirà la tramitació
de l’expedient sense ulterior audiència i el títol que a l’efecte s’expedeixi ho serà sense perjudici
de tercer amb millor dret.
Xavier Pons Torra, Gerent de Torra, S.A.
Transmissió Provisional
Sol·licitant
MERITXELL ORTÍ JOVÉ
MERITXELL ORTÍ JOVÉ
MARÍA DEL CARMEN BERMEJO GARCÍA
JOSÉ ANDRÉS NÚÑEZ GÁLVEZ
MARÍA DOLORES AGUILAR CASERMEIRO
JUAN GIBERT PÉREZ
AURELIA SÁNCHEZ BURGOS
JESÚS CABAÑAS GARCÍA
ADELA SAUMELL ALBET
JOAN MACHADO ESTEBAN
ARANTXA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Sepultura
N.E. 0922 Fila 7 St. Salvador
N.E. 0472 Fila 2 Sector dels Estels
N.E. 0173 Fila 3 St. Joan
N.E. 0836 Fila 1 Illa de l’Estiu
N.E. 0141 Fila 1 St. Òscar
N.E. 0638 Fila 3 Illa de l’Hivern
N.E. 0453 Fila 3 Illa de l’Hivern
N.E. 0999 Fila 4 Illa de la Tardor
N.E. 0271 Fila 1 St. Oriol
N.E. 0954 Fila 4 Creu del Sud
N.E. 2019 Fila 4 Sector Meridional

