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NECROLÒGIQUES
SANCHO DE ÁVILA
Francisca Ruiz Camacho, 90 anys, 8.15 hores.
Manuel Manzano Plaza, 82 anys, 8.45. Anto-
nio Núñez Chamorro, 81 anys, 9.15. Olimpia
Sardà Figueras, 85 anys, 9.45. Teresa Viñas Or-
tiz, 97 anys, 10.15. Joaquina Mans Nadal, 86
anys, 10.45. Clotilde Gaspar Guixera, 94 anys,
11.15. José Burgete Espuña, 65 anys, 11.45.
Juan Bas Herrero, 87 anys, 12.15. Dionisio
Martín García, 56 anys, 12.45. Agustina Manre-
sa Subirats, 85 anys, 13.15. José Becares Ce-
nador, 80 anys, 13.45. Julia de Fraga Trillas, 84
anys, 14.15. Zoilo Descalzo Rico, 76 anys,
14.45. Antonia Trapero López, 89 anys, 15.15.
Melchor Cañadas Gómez, 53 anys, 15.45. Car-
los Coll Ponsa, 78 anys, 16.15. Robledo Noga-
les Pérez, 92 anys, a les 16.45 hores.

LES CORTS
Ramona Rodríguez Sánchez, 75 anys, 9.00. An-
tonia Pla Piera, 88 anys, 9.15. José Pérez de
Arenaza Domínguez, 92 anys, 9.45 horas. Gui-
llermo Montells Pont, de 80 anys, a las 10 hores.
Vicenta Escribano Bordas, de 81 anys, a las
10.30 hores. Miquel Fruitós Masalles, de 86
anys, a les 10.45 hores. Nicolás Caballero Ol-
mos, de 88 anys, a les 11.15 hores. Luis Marc
Bonet, de 59 anys, a les 11.30 hores. Cririaco
García González, de 71 anys, a les 12.00 hores.
Antonia Sánchez Valencia, de 87 anys, a les
12.15 hores. Maria Nuria Aloma Giménez, de 82
anys, a les 12.45 hores. Luis Palacios Vila, de 58
anys, a les 13 hores. Domenec Nebot Roig, de
70 anys, a les 13.40 hores. Manuel Gayoso Ca-
sanovas, de 70 anys, a les 14.10 hores.

COLLSEROLA
Juan Gómez Salas, de 27 anys, a les 9 hores.
Candelaria Rubio Camon, de 86 anys, a les
10.40 hores. Felisa Palacios Borrego, de 87
anys, a les 11.30 hores. Manuel Sánchez Sán-
chez, de 80 anys, a les 11.35 hores. Marc
Anthoni Galván Aquino, a les 12.45 hores. María
Pila Pacheco Reyes, de 57 anys, a les 12.20 ho-
res. María Milagros Sánchez González, de 84
anys, a les 13.10 hores.

SANT GERVASI
Inés Pérez González, 84 anys, 12.30 hores.

Llista facilitada per Serveis Funeraris de Bar-
celona. Més informació, al 902.076.902.

El Molino no aixecarà el
teló fins a finals del 2009

PROBLEMES PER A LA RECUPERACIÓ D’UN SÍMBOL DEL PARAL.LEL

b

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

Les obres, amb nou
mesos de retard,
podrien començar
abans de l’estiu

E
l Molino no obrirà les portes
fins a finals del 2009, en el
millor dels casos. La previsió
inicial era que el teatre del

Paral.lel aixequés el teló un any
abans, però les obres ni han co-
mençat. L’ajuntament confia que els
treballs de demolició es podran ini-
ciar abans de l’estiu, encara que no
ho va assegurar.

Fins ara les obres acumulen un re-
tard de més de nou mesos. Un porta-
veu de l’empresa propietària, Ocio
Puro, va recordar que ja s’havien
d’haver començat el mes d’agost
passat, però encara estan a l’espera
de la benedicció definitiva, en con-
cret, del permís d’ocupació de la via
pública, que van sol.licitar el juny

del 2007, i no saben per què. Els tre-
balls costaran més de sis milions
d’euros i cada dia que passa s’enca-
reixen perquè molts dels serveis ja
han estat contractats.

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA / Fonts del
districte de Sants-Montjuïc van ex-
plicar que el retard es deu a deficièn-
cies en el projecte presentat, entre
elles, en el disseny dels lavabos per a
discapacitats, que van encallar la
concessió de les llicències. El consis-
tori ara vol fer coincidir les obres
amb la urbanització de la plaça que
hi ha al davant, i per això encara no
s’ha donat el permís per ocupar la
via pública, per evitar més molèsties
als veïns.

Segons el districte, ara els proble-
mes tècnics estan resolts i les llicèn-
cies s’han concedit, i només queda
per resoldre com s’organitzarà l’en-
torn per minimitzar els efectes dels
treballs en el dia a dia, especialment
en la mobilitat, ja que es tallarà el
carrer de Vila i Vilà i es traslladarà la
parada del bus.

Els arquitectes, el despatx BOP-
BAA, estimen que les obres es pro-
longaran uns 18 mesos. El primer
que s’ha de fer és enderrocar l’antic
edifici, que està molt deteriorat, co-
sa que durarà unes tres setmanes.
Segons fonts d’Ocio Puro, aquests
treballs seran molt complexos per-
què s’haurà d’ocupar tota la vorera i
col.locar una estructura de formigó
per evitar danys en la part protegi-
da, la façana principal amb el molí
amb les aspes.

El nou teatre, un edifici envidriat
que s’aixecarà darrere de l’antic,
comptarà amb cinc pisos i dos soter-
ranis. L’escenari principal, que tin-
drà una capacitat per a 230 perso-
nes, estarà en la planta baixa. Una
de les novetats serà la terrassa que es
construirà a sobre de les aspes i que
tindrà vistes sobre el Paral.lel. La res-
ta de plantes inclouran oficines, ma-
gatzems, una cuina, sales d’assajos i
un espai per al manteniment. El Mo-
lino, que fa 11 anys que està tancat,
programarà cabaret, flamenc i es-
pectacles de varietats. H

RICARD CUGAT

TROBADA D’ESTÀTUES
HUMANES AL
TIBIDABO

Barcelona q El parc d’atraccions
del Tibidabo va acollir ahir la
Trobada Internacional
d’Estàtues, que va reunir 20
artistes. També van participar en
un concurs en què es va premiar

la millor imatge i indumentària, la
millor reacció al dipositar la
moneda i la figura més estàtica. A
la foto, el xilè Raynaldo Miranda,
com a Cristòfor Colom, un dels
guardonats.


