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Sí al túnel del
TGV per tenir
més Rodalies
| L’Ajuntament justifica la necessitat
d’un tercer túnel | CiU i ERC demanen
que la ministra de Foment comparegui

Redacció
BARCELONA

Si no es fa el túnel del TGV
entre les estacions de Sants
i Sagrera, el sistema de Ro-
dalies es col·lapsarà. Aques-
ta és una de les conclusions
de l’estudi que ahir va pre-
sentar la comissió de govern
de l’Ajuntament de Barcelo-
na sobre l’estat de les obres
de la línia d’alta velocitat
que ha de creuar Barcelona
el 2009. El document desta-
ca que aquest nou túnel per-
metrà doblar la capacitat
dels serveis ferroviaris de
Rodalies i Regionals que ar-
riben a Barcelona.

El portaveu municipal,
José Cuervo, va assegurar
ahir que “comprèn” la “in-
quietud” generada per
l’aparició de les esquerdes
al Prat, però que la línia de
TGV és “imprescindible per
la ciutat”. De fet, l’Ajunta-
ment va rebutjar un cop
més les alternatives de tra-

çat, ja sigui pel litoral o a
través del Vallès. En aquest
sentit, Cuervo va recordar
que l’actual traçat va ser
acordat per l’Ajuntament,
per l’exministre de Foment
Francisco Álvarez Cascos
(PP) i l’exconseller Felip
Puig (CiU).

Paral·lelament, els grups
catalans al Congrés també
van moure fitxa. Tant CiU
com Esquerra van demanar
la compareixença urgent de
la ministra de Foment,
Magdalena Álvarez, a la
cambra perquè doni garan-
ties que les esquerdes del
Prat no suposen cap perill
per a la ciutadania. També
la junta constructora de la
Sagrada Família va aprofi-
tar per recordar les defici-
ències de seguretat que, se-
gons els seus informes, té
l’actual projecte de pas del
TGV entre Sants i Sagrera i
tornar a demanar que el
traçat s’allunyi més del
temple. ■

INFRAESTRUCTURES

Els serveis de rodalia han patit problemes de col·lapse durant
els últims mesos ■ AVUI

Les obres de construcció de
l’intercanviador de metro de
Sagrera provocaran el tall del
tram de la línia de tren entre
les estacions de Sant Andreu
Arenal i Arc de Triomf durant
els pròxims tres caps de set-
mana. Els talls començaran el
dissabte a primera hora i el
servei no es reprendrà fins di-
lluns. Un servei d’autobusos

Talls a Renfe per obres al metro
farà el servei entre totes dues
estacions, però Renfe va ad-
vertir que els combois poden
patir retards d’entre cinc i
deu minuts. El tall afectarà
les línies C3 (Vic) i C4 (Manre-
sa) i els trens regionals que
circulin cap a aquestes dues
ciutats. Renfe reforçarà el
personal d’informació a totes
les estacions de Barcelona.

El Teatre Arnau de Barcelona podria ser comprat per l’Ajuntament ■ RUTH MARIGOT

M.F.
BARCELONA

La comissió de govern va
donar ahir el vistiplau defini-
tiu alprojectedereformaper
al teatre musical d’El Molino.
El pla de l’empresa propietà-
ria, Ociopuro, preveu recu-
perar-hi les activitats tea-
trals i musicals, a banda d’ai-
xecarunedificid’oficinesa la

Llum verda
per a El Molino

part del darrere del solar. El
projecte s’aprovarà en el prò-
xim plenari, tal com va avan-
çar l’AVUI.

Les obres podran comen-
çar, un cop enllestits els trà-
mits urbanístics, aquest
mateix any. El music-hall
del Paral·lel va tancar el
1997, i ha passat per diver-
ses propietats amb diversos
projectes de reforma. ■

El ‘music-hall’ El Molino podria tornar a obrir les portes l’any
que ve, un cop rehabilitat ■ X.C.

URBANISME

L’Ajuntament de Barcelona
expropiarà també l’antic
Teatre Arnau del Paral·lel
| L’antiga sala està força abandonada | El consistori ja va expropiar el
local del davant, Scenic | Encara no ha determinat el futur ús del solar

M. Ferrando / C. Sabaté
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona
està ultimant els tràmits
necessaris per poder expro-
piar el Teatre Arnau, tancat
des de l’any 2000, i recupe-
rar-lo per a usos culturals.
Així ho va anunciar ahir el
primer tinent d’alcalde, Xa-
vier Casas, que va assegu-
rar que les negociacions
amb l’actual propietari
“estan molt avançades”.
L’Arnau, com El Molino,
havia estat seu d’especta-
cles de revista, music-hall,
teatre i fins i tot durant uns
anys sala de cinema.

Casas va explicar que es
“remodelarà l’actual espai i
el seu pla d’usos” per desti-
nar-lo a alguna activitat cul-
tural que caldria concretar
en un futur, tal com ja es va
fer amb l’Scenic, també al
mateix Paral·lel.

L’Ajuntament de Barce-
lona ja va expropiar l’any
2004 el teatre del davant de
l’Arnau. L’antic Teatre Es-
panyol, que després va ser
la discoteca Studio 54 i la
sala de festes Scenic, va ser
concedit mitjançant un
concurs públic a la Societat
General d’Autors i Editors
(SGAE). El consistori va
haver de pagar 11 milions,

després que un grup inver-
sor l’havia comprat per re-
convertir-lo en el prostíbul
més gran de Catalunya. El
mateix regidor de Ciutat
Vella i Cultura, Carles
Martí, va expressar la satis-
facció per haver “aturat el
que volia ser un dels bor-
dells més grans”. El preu
d’aquesta operació va resul-
tar força car per a l’Ajunta-
ment, ja que el consistori
havia renunciat, mesos
abans, a comprar l’Scenic
per un preu força inferior.

Les plataformes Espai
Alliberat per la Cultura i la
plataforma Salvem el Moli-
no havien reivindicat l’ex-

propiació per al Teatre
Arnau. Van arribar a entre-
gar fins a deu mil firmes per
tal que aquestes dues sales
històriques es conservessin
per al món de l’espectacle.
Una de les últimes reivindi-
cacions de l’Espai Alliberat
per la Cultura va ser l’abril
passat, quan el col·lectiu va
ocupar el teatre per orga-
nitzar-hi espectacles i con-
certs.

Més sort va tenir el
també històric Teatre Goya.
La productora Focus va as-
sumir-ne el lloguer per un
quart de segle i afronta les
obres de rehabilitació del te-
atre del Centre Aragonès. ■


