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EDUCACIÓ

Aprenents de Billy Elliot al Sant Jordi
Més de 5.000 nens i nens de
segon de primària de 134 es-
coles de Barcelona van parti-
cipar ahir en una acolorida ex-
hibició de dansa al Palau Sant
Jordi. La iniciativa s’emmarca

en la campanya escolar Dansa
Ara, que busca promocionar el
desenvolupament de les habi-
litats rítmiques i artístiques
dels més menuts. La prepara-
ció de les coreografies s’ha fet

de forma coordinada i a cons-
ciència durant tot el curs, i és
una iniciativa de l’Institut Bar-
celona Esports amb la col·la-
boració de l’Institut del Tea-
tre. ■ FRANCESC MELCION

POLÍTICA

Trias reclama a Hereu que
lideri la defensa del català
|Menys del 52%
dels barcelonins
utilitzen la llengua
catalana habitualment

Redacció
BARCELONA

El president del grup mu-
nicipal de CiU, Xavier
Trias, va mostrar-se ahir
molt preocupat pel retro-
cés que ha experimentat
l’ús social del català a Bar-
celona des del 2006 i va re-
clamar a l’alcalde, Jordi
Hereu, “més compromís i
més lideratge” en la defen-
sa de la llengua catalana.

Segons una enquesta
sobre els hàbits dels cata-
lans elaborada el 2006 per
l’Institut d’Estudis Regio-
nals i Metropolitans de
Barcelona, menys del 52
per cent dels barcelonins
utilitzen el català com a
llengua habitual.

Segons Trias, aquestes
xifres són molt preocu-
pants perquè “si la llengua
perd el seu ús social a la ca-
pital, corre el risc d’esdeve-
nir residual”. El dirigent
convergent va responsabi-
litzar l’equip de govern
d’actuar amb “indiferèn-
cia” i va recordar que “si
aquesta situació es produ-

ís a Londres, Buenos Aires
o París, seria un fet sorpre-
nent i s’obriria un debat”.

El responsable de la fede-
ració nacionalista a Barce-
lona va posar com a exem-
ple de l’actitud de desinte-
rès del bipartit municipal
per la protecció del català el
fet que el consistori no tin-
gui encara un reglament
sobre l’ús lingüístic del ca-
talà. “La seva aprovació
acumula un retard de més
de deu anys”, va lamentar.
Trias també va criticar que
l’Ajuntament es gasti més
diners en publicitat que en
les polítiques de normalit-
zació lingüística. ■
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EVA HDEZ.

TRANSPORT

Primer pas per cobrir les
vies del tren de l’Hospitalet
| La primera fase del projecte se sotmetrà a informació pública al maig| Les primeres
obres es faran el 2010| L’Ajuntament i Foment acorden soterrar l’estació de Bellvitge

Josep Ferrer
L’HOSPITALET

El projecte de soterrament
de les vies de Rodalies de
Renfe en els barris de Bell-
vitge i Gornal de l’Hospita-
let de Llobregat se sotme-
trà a informació pública en
el mes de maig. És el pri-
mer pas perquè les obres
“que han de canviar la fiso-
nomia de la ciutat” puguin
començar a principis del
2010, segons va indicar l’al-
caldessa de l’Hospitalet,
Núria Marín.

En concret, se soterrarà
un tram de 4 quilòmetres
de la línia de Vilanova i la
Geltrú (C-2), comprès
entre el carrer de les Cièn-
cies (abans de la Gran Via)
i l’avinguda del Metro, al
barri de Santa Eulàlia, i
just després de l’intercan-
viador de la Torrassa. Se
soterraran molts més me-
tres dels previstos inicial-
ment, en part per compen-
sar les molèsties i els pro-
blemes que han patit els
veïns amb les obres del
TGV i per poder integrar
tot el ferrocarril a la ciutat.

L’excavació del túnel no
es farà amb mina com amb
el TGV, sinó amb tunelado-
ra, que és un sistema molt
més segur i “redueix la
brutícia i les molèsties al
veïnat”, va afirmar Marín.

L’Ajuntament de ’Hospi-
talet i el ministeri de Fo-
ment també han acordat
construir una nova estació
soterrada a Bellvitge que
substituirà l’actual baixa-
dor; a més de fer les sorti-

des d’emergència del túnel,
i desviar els col·lectors
afectats per les obres.
Aquests últims treballs els
finançarà el consistori hos-
pitalenc i començaran
abans d’acabar l’any.

En anys posteriors s’en-
llestirà l’intercanviadordela
Torrassa, on convergiran les
línies 1 i 9 del metro i les de
Rodalies de Vilanova i Vila-
franca (C-2 i C-4). Posterior-
ment, es cobrirà la via de la

línia C-4 entre l’estació de
l’Hospitalet i el gran enllaç i,
finalment, se soterrarà la
part encara descoberta de
Santa Eulàlia cap a Sants.
Les tres últimes fases però,
no tenen data d’execució.■

Obres de la línia 9
@Tuneladora parada
La tuneladora de la línia 9
està aturada al passeig de la
Zona Franca. S’ha aturat per
les dificultats del terreny,
amb molta aigua i sorra. La
decisió s’ha pres per segure-
tat i es desconeix quan es
tornarà a foradar. El diputat
responsable d’infraestructu-
res de CiU, Josep Rull, ha tor-
nat a críticar durament “els
3.500 milions de sobrecost
deguts a la mala gestió que
acumula la L-9”.

@Mercat Nou, aviat
El pròxim inici d’obres per
soterrar les vies del tren a
l’Hospitalet no serà l’única
bona notícia dels pròxims
mesos a la zona. TMB té
previst reobrir l’estació de la
L-1 del metro de Mercat Nou
aquest estiu. Ha estat aturada
dos anys per les obres del TGV
i pel cobriment de les vies de
Sants amb un calaix.

Metro

TRÀNSIT

Lescàmeres
alssemàfors
fanbaixar
elsaccidents
V.M.
BARCELONA

Les càmeres que se situen
de manera aleatòria en un
total de 30 cruïlles d’alta si-
nistralitat a Barcelona han
fet baixar un 12,1% el nom-
bre d’accidents i un 16,7%
el de ferits, entre l’abril del
2008 i l’abril del 2009.

Des de l’entrada en fun-
cionament, ara fa un any,
del control amb càmeres de
vídeo als semàfors, s’han
enregistrat 4.476 denúnci-
es d’infraccions de vehi-
cles, tant cotxes com
motos, i de manera més
anecdòtica de bicicletes.

Les càmeres ofereixen
una visió molt precisa de la
infracció gràcies a la se-
qüència de moviments cor-
relatius amb un camp de
visió de tota la cruïlla. “Per-
meten detectar els vehicles
que se salten el semàfor en
vermell, que és una de les
causes més importants
d’accident”, va explicar a
l’AVUI Francesc Narváez,
regidor de Mobilitat de
l’Ajuntament.

La mesura ha contribuït
també a reduir el nombre
de ferits un 16,7%. Entre
l’abril del 2008 i l’abril del
2009 s’han produït 352 ac-
cidents, mentre que en el
mateix període de temps
un any abans es van produ-
ir 423 sinistres. Els ferits
en accident de moto van
baixar un 15,74%. El con-
junt de tota la ciutat du-
rant el 2008 va experimen-
tar un 10,4% menys d’acci-
dents de trànsit que l’any
anterior. ■


