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LLEURE

Elvira Vázquez va detallar la situació d’El Molino des de l’escenari del popular music hall

MOBILITAT

El flamant autobús de 24 metres va entrar en servei dimarts

La companyia va
tenir una caiguda
d’ingressos el 2012
i deu dos mesos de
salaris a la plantilla
i tres d’hipoteca

825.000eurosd’ingressos i 1,8milions depèrdues

ROSA SALVADOR
Barcelona

“Volem que El Molino no tan-
qui”, va assegurar ahir la gerent
del teatre, Elvira Vázquez, en
una roda de premsa acompanya-
da pels artistes del music hall.
Vázquez es va mostrar confiada
que el concurs de creditors que
tramita el jutjatmercantil núme-
ro 6 de Barcelona, que dirigeix
el jutge Javier Fernández, sigui
“un concurs de continuïtat”,
malgrat les dificultats per les
quals passa l’empresa arran de
la caiguda dels ingressos, d’un
54% l’any passat, per l’efecte
combinat de la crisi econòmica i
de la pujada de l’IVA.
Ociopuro SL, l’empresa que

va rehabilitar El Molino i el va
reobrir el 2010, deu en aquests
moments més de dos mesos de
salari als seus treballadors
(107.000 euros) i tres mesos de
quotes de la hipoteca.
En conjunt, va explicar Váz-

quez, l’empresa ha declarat al
jutjat un passiu de 9,2 milions

d’euros, dels quals la partida
més gran, de 7,8 milions corres-
pon a la hipoteca, que el teatre
manté amb Banc Sabadell.
La viabilitat del teatre, va ex-

plicar ahir Vázquez, passa per
augmentar el públic (l’ocupació
mitjana ronda el 55% de l’afora-
ment), tant turistes combarcelo-
nins, per la qual cosa són claus
les polítiques de l’Ajuntament
per impulsar la remodelació de
l’avinguda Paral·lel.
Alhora, el teatre ha diversi-

ficat la seva activitat (organitza
sopars, festes privades, enregis-
traments d’anuncis, concerts i
s’ha obert a nous gèneres com
l’òpera), una estratègia que espe-
ra potenciar.

L’objectiu és que la factura-
ció, que l’any passat va caure
fins a 825.000 euros, creixi un
50% fins a representar almenys
el 70% dels 1,8milions que l’em-
presa va ingressar el 2011. Des
que va començar l’any aquesta
estratègia ja li ha permès recupe-
rar ingressos.

El concurs de creditors, d’al-
tra banda, pretén aconseguir
també una renegociació del deu-
te bancari. Josep Figueras, advo-
cat de Figueras Advocats que ha
presentat el concurs, va explicar
que l’objectiu és negociar amb
la banca per aconseguir un quita-
ment i una espera del deute (ara
venç en set anys) i evitar que da-
vant els impagaments dels crè-
dits els creditors executin les se-
ves garanties.
Per reduir despeses, El Moli-

no ha aplicat una reducció de
jornada a part de la plantilla,
que ara és de 22 persones. Váz-
quez va assegurar que el teatre
no ha rebut ni ha demanat mai
subvencions, i va considerar pre-
matur parlar d’incorporar nous
socis. Igualment va descartar
canviar el gènere del local, i va
assegurar que el music hall té
plena vigència. La firma preveu
mantenir la programació previs-
ta, com el Festival de Burlesque.
Vázquez va estar acompanya-

da al teatre pels artistes de la
companyia (entre els quals hi ha
la històrica vedet Merche Mar,
que també va treballar en l’an-
terior etapa d’ElMolino), per di-
rigents veïnals, empresaris de
restauració, com el propietari
de Ca l’Isidre, i per l’actor Enric
Majó, que van destacar l’esforç
de l’empresària per recuperar el
local el 2010, i ara permantenir-
lo obert.c

ANA JIMÉNEZ

LLIBERT TEIXIDÓ

ElMolino vol
continuarobert

LLUÍS SIERRA
Barcelona

L’autobús biarticulat que es va
estrenar en el servei dimarts al
matí va tenir el primer contra-
temps: va quedar bloquejat en
plena Gran Via i va haver de ser
retirat a les cotxeres per ser re-
visat. La primera impressió que
no es tractava d’una avaria se-
riosa es va confirmar al cap de
poques hores, i el flamant auto-
bús va tornar a prestar servei
amb tota normalitat amitja tard
d’ahir.
El vehicle circulava per l’iti-

nerari de l’H12, que cobreix to-
ta la Gran Via, en direcció Be-
sòs. Eren les 7.30 hores del matí
i, després d’una parada a l’altu-
ra del carrer Nàpols, no va tor-
nar a posar-se en marxa. El sis-
tema de bloqueig s’havia activat
i l’autobús no es podia tornar a
engegar. Portava pocs passat-
gers, que van haver de baixar-
se i esperar un altre autobús de
l’H12. Es va avisar el servei tèc-
nic de TMB, els operaris van
desbloquejar el vehicle i va ser
conduït sense més novetat a les
cotxeres de TMB a la Zona
Franca, perquè se li fes la revi-
sió i la reparació necessària.
“Aquests vehicles són molt

sofisticats –va explicar una font
oficial de TMB– i si es produeix
una anomalia en qualsevol dels
seus elements, s’acciona auto-
màticament el sistema de blo-
queig, per seguretat”. En aquest
cas, un cop als tallers de Zona
Franca es va trobar alguna ano-
malia en elements mecànics de
l’autobús que TMB no va con-
cretar i van ser substituïts.
Aquest gran autobús, de 24

metres de longitud i amb capa-
citat per a 164 viatgers, és el pri-
mer de tres vehicles iguals
adquirits per TMB. El segon ha
d’entrar en servei a finals
d’aquest mes de maig i el tercer

encara no ha estat lliurat pel fa-
bricant Van Hool, una entrega
que s’espera que es faci el pro-
per mes de juny. Cada un dels
vehicles té un preu de 800.000
euros, que TMB considera
amortitzable perquè es millora-
rà la relació cost/passatger/dis-
tància amb el seu ús en algunes
línies de la nova xarxa ortogo-
nal d’autobusos.
De moment, i després de

tres setmanes de proves sense
passatge, el superbús encara
està en període experimental,
tot i que ja transporta passat-
gers. Del seu rendiment i pres-
tacions, que en principi s’es-
pera que siguin satisfactoris,
dependrà que se’n facin no-
ves comandes a partir de l’any
que ve, a mesura que vagi crei-

xent la nova xarxa ortogonal.
Com que encara està en fase

experimental, el superbús no
substitueix cap altre vehicle
dels que recorren l’H12, ni co-
breix tot l’horari normal del ser-
vei. Així, el contratemps d’ahir.
segons va assenyalar TMB, no
va suposar una reducció del ser-
vei normal d’aquesta línia.
L’empresa municipal de

transports no considera greu el
contratemps d’ahir, que no s’ha-
via produït durant les proves
sense passatge. “És l’únic auto-
bús d’aquestmodel que està cir-
culant al món”, va precisar la
mateixa font, per la qual cosa és
previsible que incidències com
la d’ahir es produeixin en perío-
de de proves.c

]La caiguda d’ingressos que
va experimentar El Molino
l’any passat, que va reduir la
facturació fins als 825.000
euros, no va aconseguir com-
pensar-se amb una reducció
equivalent de les despeses,
fins al punt que Ociopuro SL
va tenir el 2012 pèrdues d’1,8
milions d’euros. “Hem d’ajus-
tar les despeses per recupe-

rar la rendibilitat i que la
companyia s’autofinanci du-
rant la tramitació del con-
curs”, va reconèixer Josep
Figueras, l’advocat de la com-
panyia. El procés judicial sol
prolongar-se de mitjana du-
rant any i mig. Tot i que les
pèrdues han estat molt volu-
minoses, la companyia va
aconseguir cobrir-les mitjan-

çant diverses ampliacions de
capital, de manera que els
seus fons propis són ara de
6,1 milions d’euros. La major
part d’aquestes ampliacions,
tanmateix, van ser cobertes
amb la capitalització dels
deutes pendents de les obres,
i només una petita part va
aportar més liquiditat en la
companyia.

La firma amplia
els ingressos
llogant el local
per a festes, anuncis
i altres espectacles

El superbúsde la
GranVia s’avaria
el segondiade servei

El vehicle, encara
en fase de proves,
va tornar a circular
amb passatge
ahir mateix


