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Ens hem oblidat ja de l’estiu
però les obres no han dismi-
nuït. És més, als treballs per a
l’arribada de l’AVE i la línia
9 del metro i a múltiples pe-
tites obres del Pla E, ara, s’hi
ha afegit la implantació dels
nous semàfors. Tot plegat fa
que la ciutat acumuli més de
600 rases, amb les seves tan-
ques, canalitzacions i esco-
meses que dificulten el pas
als vianants. A més, 135 obres
afecten el trànsit rodat, amb
talls o restriccions.

El districte que concentra
més obres és l’Eixample, amb
27 canalitzacions de menys
de 25 metres i fins a 47 esco-
meses que superen aquesta
llargada.Atotalaciutat,s’arri-
baales131canalitzacionsper
a subministraments. N’hi ha
218 de com a mínim 25 me-
tres, fet que suposa almenys
1,2 Km de rases al carrer.

Les avaries urgents han
obligat a foradar les voreres
en 256 punts de Barcelona,
59 d’ells a l’Eixample i 55 més
a Sarrià-Sant Gervasi, que
encapçalen la llista dels dis-
trictes més afectats.

Grans vies aixecades
L’avinguda del Paral·lel, al-
guns trams del carrer Aragó,
l’avinguda d’Esplugues o la
plaça Francesc Macià són al-
gunes de les grans artèries
que pateixen ja les interven-
cions derivades de la pro-
gressiva modernització dels

Més de 600 rases foraden
Barcelona aquesta tardor
La instal·lació de nous semàfors se suma ara a les obres del Pla E, l’arribada de
l’AVE i la construcció de la Línia 9. Afecten els vianants i 135 també al trànsit

Una dels centenars de rases obertes a Barcelona, ahir, al carrer de les Tàpides del Raval. TM

semàfors de la ciutat. La gran
majoria de rases excavades
als carrers són per a interven-
cions municipals (79), segui-
des per les de manteniment
elèctric (32).

La bona notícia és que to-
tes elles estaran tapades a fi-
nals d’any, i la majoria s’aca-
baran aquest mateix mes.

Les obres derivades de la
nova Línia 9 del metro, junta-
ment amb els treballs de
l’AVE, que travessen la ciutat,
motiven bona part de les res-
triccions i talls de trànsit que
hi ha a la ciutat.

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� CIUTAT VELLA
Escolars al Palau de la
Música. Uns 40.000 esco-
lars de 321 col·legis cata-
lans participen en la nova
temporada de Les escoles
al Palau de la Música, que
comença avui, per acostar
els petits a la música.

� EIXAMPLE
Una botiga de National
Geographic. L’entitat
científica busca un gran
local al Passeig de Gràcia
per instal·lar-hi un nego-
ci semblant al que té a
Londres. Busca no menys
de mil metres quadrats.

� GRÀCIA
Sessió de bicicleta per
l’esclerosi. La Fundació
Esclerosi Múltiple ha or-
ganitzat per a aquest dis-
sabte una sessió de bici-
cleta per recaptar fons.
Serà a Europolis de
Gràcia, de 8 a 20 hores.

� SANT MARTÍ
Nova seu del Col·legi
d’Infermeria. Les noves
oficines del Col·legi d’In-
fermeria de Barcelona, de
4.700 metres quadrats,
s’allotjaran a l’edifici Inbi-
sa 22@, en les plantes
baixa, primera i tercera.

� SANTS-MONTJUÏC
No passen a recollir les
escombraries. Veïns del
Poble Sec van denunciar
ahir que, des de diumen-
ge, ningú no recull les pa-
pereres del carrer Blai.
Ahir es podien veure ple-
nes de brossa.D
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Y MUCHO MÁS, EN...

El Hospital Clínic investiga cómo han ido a parar en
un contenedor de basura documentos con datos de
173 pacientes trasplantados de corazón. El hospital
no descarta que se trate de una acción «maliciosa» o
malintencionada y por este motivo procederá a de-
nunciar los hechos a la justicia, «si se tercia». El Clí-
nic pedirá disculpas a cada uno de los trasplantados
quefiguranenlosdocumentosinternos,quesoncon-
fidenciales y no pueden salir fuera del hospital. Se
estima que hay una decena de personas que tengan
acceso a estos papeles, aunque hay también resi-
dentes de otros servicios que los manejan.La Agència
de Protecció de Dades ha abierto una investigación.
Podría haber sanciones por dos infracciones graves.

Investigan quién tiró en
un contenedor datos de
173 pacientes del Clínic

Otra crítica al juez
del ‘caso Millet’
El ex fiscal jefe de Cata-
lunya, José Maria Mena,
afirmó ayer que el juez
del caso Millet puede que
se equivoque «en la ma-
nera de actuar», pero es
«rigurosamente honra-
do». Felip Puig (CDC) ase-
guró que la Fundació
Trias Fargas no devolverá
el dinero que donó Millet.

Defender el clima
sin perder trabajo
CCOO y UGT pidieron
ayer, aprovechando la
conferencia de la ONU
en Barcelona sobre el
cambio climático, que la
pérdida de ocupaciones
tradicionales por la de-
fensa del medio ambien-
te sea «justa».Y el Govern
creará observatorios del
calentamiento global.

Cirugía torácica
Los hospitales del Mar,
Sant Pau y Mutua de Te-
rassa crearán el Servei de
Cirurgia Toràcica más
grande de Catalunya.

Consolat de Mar
Ayer se inauguró en Sin-
gapur otro Consolat de
Mar de Barcelona. Se tra-
ta de la 14ª oficina.

Un urbano herido
por el fuerte viento
ElvientodeayerenBarce-
lonaobligóalosBombers
a hacer 40 salidas. Un ur-
bano resultó herido al ca-
erle encima una rama.

Defensa de los niños
Barcelona será la sede
mundialypermanentede
la Fundació Privada Mo-
viment Mundial en Favor
de la Infància.

Plaga de escarabajo
Badalona sufre la plaga
delescarabajoendiversas
palmeras de la ciudad.

Otra depuradora
en el Baix Llobregat
El Govern aprobó ayer
construir una depurado-
ra en Vallirana para me-
jorar el saneamiento del
agua en el Baix Llobregat.

Terminal satélite
La nueva terminal saté-
litedelaeropuertodelPrat
se construirá en tres fa-
sesydispondrádeunedi-
ficio de seis plantas.

Acuerdo con Cáritas
El Ajuntament renovó
ayer el acuerdo con Cári-
tas para atender a 14.000
necesitadosenBarcelona.

SEGUNDOS

Massa lents a posar les rajoles
A través de la secció Els lectors infor-
men del diari ha arribat aquesta foto-
grafia, amb la qual es vol explicar que
«ningú no treballa en aquest forat des
de fa un mes aproximadament». És al
carrer Mare Déu dels Desemparats de
la Torrassa, a L’’Hospitalet de Llobre-
gat. Els veïns asseguren que «en
aquest barri acostuma a passar que en
aquestes voreres de rajoles grosses, quan fan una obra qualse-
vol, triguen mesos a col·locar-hi les rajoles». «D’això en diuen
carrers de prioritat inversa i camí escolar segur», relaten. De
moment, «el més segur és la patacada», denuncien.

ELS LECTORS INFORMEN

Sense rajoles. JMQ

Contenedor junto al que se encontraron los expedientes. ACN

Vecinos del Raval pedirán
mejoras con 600 pancartas
Critican la especulación y
piden a Garzón que inves-
tigue. Ajuntament, el Raval
noaguantamésesellemaque
se puede leer en las 600 pan-
cartas que ha creado la Asso-
ciaciódeVeïnsdelRavalyque
vende por 2 euros a quien
quiera reivindicar que el ba-
rrio se merece algo mejor.

La suciedad, la delincuen-
cia, la prostitución y la futu-
ra creación de burdeles son
algunos de los puntos que
criticaba ayer el presidente
de la asociación, Pep Garcia,
i que han motivado la crea-
ción de las pancartas.

La iniciativa se suma a la
ya fomentada por otra enti-
dad del barrio, en cuyas pan-
cartas se puede leer Volem
un Raval digne!.

L’Associació Veïns del Ra-
valsigueadelanteconlacrea-
ción de una Plataforma que
quierepresentarsealaspróxi-
mas elecciones municipales.

Garcia acusó ayer al Ajun-
tament de Barcelona de «mi-
rar hacia otro lado mientras
se ha especulado en el barrio
del Raval durante años» e in-
vitó al juez Baltasar Garzón a
«investigar» la concesión de
licencias. N. B. Pancartas reclamando un barrio digno, ayer, en el Raval. TM
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