INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

Les obres del TAV ja arriben al temple
Tallen el trànsit en cinc travessies del carrer Mallorca, a tocar de la Sagrada Família, entre queixes de veïns i
botiguers
15/07/09 02:00 - BARCELONA - ANNA BALLBONA

Primer dia amb cinc travessies del carrer Mallorca tallades al trànsit, a
tocar de la Sagrada Família, que vol dir el primer efecte de l'avanç de
les obres pel tren d'alta velocitat (TAV) al centre de Barcelona. Des
d'ahir, al tram del carrer Mallorca comprès entre Sicília i Castillejos
només es manté un carril obert al pas d'autobusos i taxis. A mitjan
agost estarà tot tallat. Amb un important desplegament de Guàrdia
Urbana, els desviaments de trànsit van funcionar i, tot i anar més
carregats, els carrers dels voltants van poder engolir el volum de
circulació. Aquesta important afectació al carrer i les voreres, mig
empantanegats, revifa la preocupació dels comerciants, que reclamen
ajuts econòmics, i dels veïns, per les molèsties que hauran d'aguantar
cada dia.
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Diverses imatges dels treballs per
tancar els carrers a l'entorn de la
Sagrada Família per les obres del
TAV en aquesta cèntrica part de
Barcelona. Foto: GABRIEL
MASSANA.

Notícies relacionades
«No vull haver de tancar per unes
obres»

Notícies de ...
Barcelona
A la cruïlla del carrer Padilla amb Mallorca s'ha de construir un pou de ventilació i una sortida d'emergència del túnel del TAV pel
centre de Barcelona. Les últimes tres setmanes s'hi han fet els treballs de desviaments de serveis, i ahir la cruïlla ja estava
totalment tallada, només amb un carril per a busos i taxis, que, algunes vegades, esquivaven algun camió de gran volum que
maniobrava a la zona. A mitjan agost, aquest únic carril s'eliminarà, i això encara preocupa més els comerciants i veïns, que
s'acaben de constituir com a associació d'afectats. Reclamen a l'Ajuntament compensacions econòmiques en forma de rebaixa
d'impostos mentre durin les obres, per poder aguantar-ne l'impacte negatiu.
«Les conseqüències negatives han de ser poques, ja que sempre es garanteix l'entrada a les botigues per la vorera», va indicar a
Efe el regidor de Mobilitat, Francesc Narváez. A més, va assegurar que el consistori impulsarà una campanya de promoció
comercial de la zona, «durant i després» de les obres.
Al tram del carrer Mallorca tallat que està situat just a tocar de la Sagrada Família, el volum d'obres encara no és tan gran i ahir
només hi havia unes poques rases obertes. El tall va començar a les onze del matí, i al migdia encara s'hi feien tasques per
condicionar els xamfrans amb el material necessari per treballar-hi. En aquest punt de Mallorca s'hi han de fer tota una sèrie de
treballs previs, per bé que el gestor ferroviari Adif no va voler relacionar-los específicament amb les pantalles de protecció del
temple que s'hauran d'habilitar abans no es comenci a perforar el túnel del TAV.
Darrera actualització ( Dimecres, 15 de juliol del 2009 02:09 )
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«No vull haver de tancar per unes obres»
15/07/09 02:00 - BARCELONA - A. BALLBONA

Notícies relacionades
Les obres del TAV ja arriben al
temple

Notícies de ...
Barcelona
La peixateria Vicenç està situada en un xamfrà de la cruïlla del carrer Mallorca amb Padilla. Un mes enrere era un excel·lent punt
de venda per a una botiga, com aquesta, amb 80 anys d'història. Ara, ser aquí és una mena de maledicció. Ahir, el primer dia de
tall de trànsit a la cruïlla –per Mallorca es mantenien els autobusos i taxis, per Padilla, no hi pujava ningú–, la Pilar Blanco, que
regenta la peixateria, encara ho veia més negre. «Estem molt preocupats, no vull haver de tancar la botiga per unes obres»,
comentava. Per això, i malgrat els mesos de «pols i sorolls» que tenen per davant, assegura que continuaran «lluitant» per
sobreposar-se a l'impacte de les obres del TAV. Els comerciants d'aquest punt coincideixen a dir que ja han estat afectats per una
baixada generalitzada del negoci.
Si en aquesta cruïlla les tres setmanes precedents que han viscut de treballs previs amb afectació van fer que el tall d'ahir no els
agafés fora de joc, diferent era la situació al tram de Mallorca a tocar de la Sagrada Família. Allà, el propietari d'un túnel de
rentatge estava molt indignat. «M'estan perjudicant moltíssim, ja no rentem res, a veure qui es fa responsable d'això», deia,
molest Ricardo Maseda només dues hores després de l'inici del tall de carrer. Els vehicles que volien accedir al túnel de rentatge
havien de dir expressament que hi anaven, i amb el tall de carrer ja no esgarraparan cap client passavolant. Segons Maseda,
havia anat a demanar informació a l'oficina d'Adif, però no li havien aclarit terminis ni detalls.
Marta Giralt, propietària del bar Giralt, a tocar del temple, i amb la terrassa sobre unes plaques que tapaven una rasa al terra,
confiava que «almenys hi hagi algun ajut» que compensi els efectes de l'obra. Els taxistes ahir podien continuar el servei amb
normalitat, al xamfrà de Sicília amb Mallorca, però, segons en Cristian, no saben on aniran quan, d'aquí a un mes, tot quedi tallat.
Al carrer Mallorca, de Sicília fins a Marina, quan ja es deixa enrere el temple, l'estampa era una barreja d'operaris de l'obra,
d'altres de destinats a reordenar el trànsit, junt amb agents de la Guàrdia Urbana, que convivien amb turistes apressats que
sortien del temple o que hi entraven, o d'altres que feien cua per esperar el bus turístic, al costat de les tanques d'obres. A més de
l'afectació al carrer i part de les voreres, els treballs també han ocupat una part de la plaça Gaudí i la plaça Sagrada Família, al
davant i al darrere del temple. Com ja els va passar als comerciants de la Sagrera, ara els de l'Eixample ja encreuen els dits
perquè la construcció del TAV no deixi al darrere un rastre desolador en forma d'establiments tancats.
Darrera actualització ( Dimecres, 15 de juliol del 2009 02:09 )
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