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JUSTÍCIA

Elsclanstambévigilenles
obresdelsjutjatsdeCornellà
| L’extorsió a canvi de no robar o malmetre materials es manté en obres públiques tot i
la pressió policial | Justícia atribueix la il·legalitat a la constructora i l’insta a rectificar

Carles Sabaté
BARCELONA

La justícia pot ser lenta,
però és segura. Les obres
dels nous jutjats de Corne-
llà avancen ràpid i sembla
que també són segures, ja
que han optat per la vigi-
lància dels clans a canvi que
no els prenguin materials ni
eines de construcció.

Els rètols del voltant de
l’obra denoten qui s’ocupa
de vetllar per la seguretat
dels materials de la futura
seu: un dels grups que ex-
torqueixen constructors a
canvi de vigilar a la nit els
solars de les obres.

L’empresa pública Gisa,
que executa les obres que li
encarrega el govern, és la
que finança –en el marc del
projecte d’ampliació de par-
tides judicials– diverses
obres per al departament
de Justícia. Una unió tem-
poral d’empreses va adjudi-
car-se la construcció de di-
versos jutjats al Baix Llo-
bregat. La concessió inclou
vetllar per la seguretat a
l’obra i a l’espai en obres, i
en cap cas depèn de Justí-
cia. Tot i l’absència de res-
ponsabilitats, el departa-
ment ja s’ha posat en con-
tacte amb Gisa per tal que
informi la constructora de
la irregularitat i, si cal, la co-
muniqui als Mossos.

Els rètols d’obra contro-
lada han anat canviant.
Darrerament donen més
detalls, tot i que al llarg de
les últimes setmanes han
mantingut sempre els clàs-
sics colors blau i verd dels
grups que les vigilen.

La constructora del jutjat
va evitar ahir de comentar
la il·legalitat o qualsevol de-
tall sobre les presumptes

contraprestacions abona-
des a canvi de custòdia. El
solar és al costat de l’estació
d’autobusos del centre.

També casernes
En cas que els Mossos d’Es-
quadra obrissin diligències
o decidissin posar el cas en
coneixement dels jutjats,
no haurien de desplaçar-se
gaire, ja que a cinquanta

metres de l’edifici en obres
hi ha un dels jutjats de la
població.

No és el primer cas d’al-
guna obra pública sotmesa
a l’extorsió dels clans, gene-
ralment d’ètnia gitana. Fins
i tot han arribat a pressio-
nar i rebre diners dels cons-
tructors de dues casernes
dels Mossos d’Esquadra, al
Prat de Llobregat i Sants.

Lapoliciacatalanavaefec-
tuar una operació contra un
dels clans que extorquien
constructores la tardor pas-
sada. Els membres del grup
rebien més d’un miler d’eu-
ros mensuals a canvi de pro-
tecció. Més recentment, un
constructor de l’Anoia va de-
nunciar les amenaces d’una
persona que li exigia 500
euros mensuals. ■

Les obres dels jutjats nous de Cornellà, vigilades també pels clans que controlen obres de tota mena ■ GUILLEM URBÀ

TRANSPORTS
La boira de Madrid
provoca retards a
l’aeroport del Prat
La boira que hi va haver ahir
durant tot el matí a l’aeroport
de Madrid-Barajas va provo-
car retards de més de 20 mi-
nuts de mitjana a l’aeroport
de Barcelona en els enllaços
amb la capital espanyola, in-
forma Josep Ferrer. Iberia, la
companyia més perjudicada,
es va veure obligada a suspen-
dre 4 vols del Pont Aeri.

URBANISME
Viladecans farà
habitatges protegits
a Can Batllori
L’Ajuntament de Viladecans ha
aprovat la modificació del pla
general metropolità (PGM) al
sector de Can Batllori que per-
metrà la construcció de 36 ha-
bitatges protegits, aparca-
ments i 1.500 metres quadrats
nous de zona verda. Per fer-ho
possible s’enderrocaran tres
edificis dels anys 60 i 70, que
representen un sostre de
3.266 metres quadrats.

MEDI AMBIENT
Sant Esteve
Sesrovires tindrà
40 horts urbans
L’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires dedicarà 1,5 hectà-
rees a la creació de 40 horts
urbans, que tindran una su-
perfície d’entre 140 i 300 me-
tres quadrats destinada a pen-
sionistes i persones desocupa-
des. L’objectiu de l’Ajuntament
és mantenir l’activitat agríco-
la, tradicionalment vinculada
a aquest municipi i que la in-
dústria ha anat desplaçant.

Píndoles

Reobertura El Paral·lel comença a recuperar la seva essència

ElMolinomostrapassat i futur
OBERTURA DE PORTES · La presentació del projecte de reformes es va fer a l’interior del local, que porta onze anys
tancat al públic DESTROSSAT · No queda pràcticament res dels elements característics de la platea del ‘music-hall’

Maria Ortega
BARCELONA

Després d’onze anys
amb les aspes atura-
des, El Molino va re-
obrir ahir les portes.
Ho va fer només du-

rant una hora, com a preludi del
que serà quan acabin les obres
que l’han de convertir en un ca-
baret modern, que mantindrà la
façana i l’atmosfera de l’antic
music-hall, amb un cost de 6,5
milions d’euros. La imatge actu-
al de l’escenari i la platea del

local és molt lluny de la que pre-
sentava abans del tancament, ja
que, com va explicar Josep Bohi-
gas, un dels arquitectes del nou
projecte, “els russos que es van
fer càrrec del local anys enrere
en van deixar una estructura
molt precària i difícilment recu-
perable”. Ja no queda res dels
amfiteatres i poca cosa del que
havia estat l’escenari.

Jordi Hereu, alcalde de Barce-
lona, va assistir a la presentació i
va celebrar que el local trobés “el
seu camí després de tants anys”.
L’alcalde va remarcar que la reo-

bertura del local és el primer pas
per recuperar l’essència del
Paral·lel, projecte que també
passa per l’expropiació de l’antic
Teatre Arnau.

Jordi Romeu, en nom de la Pla-
taforma Fem Girar El Molino, tot
i celebrar la recuperació d’un
espai emblemàtic, va lamentar
que el local no hagi tingut la ma-
teixa sort que l’Arnau, ja que creu
que el Poble-sec viu “una manca
d’equipaments socials”. Romeu
va demanar als promotors del
projecte que “no converteixin el
local en un simple negoci”. ■El Molino va obrir ahir les portes només durant una hora ■ PERE VIRGILI


