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CONSTRUCCIÓ DE LA LÍNIA A TRAVÉS DE BCNA

L'Audiència Nacional envia cinc jutges a controlar les
obres de l'AVE
• Ja són 12 els pilars soterrats de prova fets prop del temple per assajar el mur de protecció
• Els magistrats s’informaran sobre el terreny el dia 23 amb els pèrits d’Adif i la Sagrada Família
RAMON COMORERA
BARCELONA

L’Audiència Nacional ha fixat la data i els components de l’anunciada
visita de control a les obres de l’AVE a les zones de la Sagrera i la
Sagrada Família. Serà la vigília de la Mercè, el matí del dia 23, quan
desembarcaran els cinc magistrats que tramiten el recurs presentat pel
temple contra el projecte del túnel per sota del carrer de Mallorca. L’equip
reforçat de jutges, donada la complexitat tècnica del cas, de la secció
vuitena contenciosa administrativa ja ha denegat tres vegades una
aturada preventiva dels treballs, com han demanat tant el patronat del
temple com la plataforma AVE pel Litoral. Però ha establert una tutela
sobre les obres i la seva seguretat que inclouen la petició d’informes
sobre «les possibilitats tècniques de variar el traçat si s’adverteix la
possible afectació de l’obra al monument».
El ponent del cas, José Alberto Fernández Rodera, i els seus quatre
Excavació d’un pilar de prova, ahir.
companys realitzaran la inspecció acompanyats dels pèrits de les parts, el
Foto: CAMILA DE MAFFEI
gestor d’infraestructures d’Adif responsable de l’obra i la junta de la
Sagrada Família. Aquest tipus de reconeixements sobre el terreny no són freqüents, encara que tampoc
excepcionals. Fonts de l’Audiència Nacional van citar ahir com últim precedent la visita a Formentera d’un
magistrat en un cas urbanístic de la llei de costes, informa Margarita Batallas.
VEURE LA MAQUINÀRIA / Els jutges no consideren suficient en la línia de l’AVE fer el seguiment del
projecte i del seu possible impacte en la seguretat de la Sagrada Família «només amb els papers que
faciliten els responsables i experts donada la seva enorme complexitat tècnica». Per això, volen veure in
situ «les obres prèvies del túnel i les proves prop del temple, igual que la maquinària que s’usa i com
s’utilitza i comprovar que es fa, o es pot fer, el que es diu que es farà», afegeixen les mateixes fonts.
En el seu recorregut matinal per Barcelona, els cinc magistrats comprovaran que els informes pericials que
han rebut «es corresponen amb la realitat». Per això els acompanyaran els experts, als quals demanaran
les explicacions necessàries per «fer-se una idea vàlida» del conjunt dels treballs i de «la seva possible
incidència» a la zona urbana en què s’executen. El resultat de la visita no es traduirà en una decisió
immediata, remarca el portaveu, perquè les conclusions «es redactaran més endavant».
L’advocat de l’Estat que intervé en el recurs ja havia realitzat una petició per efectuar aquesta visita amb
la finalitat que els jutges comprovin la solvència del projecte, la inversió efectuada i la impossibilitat de
buscar un altre traçat amb les obres en marxa des de fa un any.
Tant com al túnel mateix, la Sagrada Família tem l’impacte de la pantalla subterrània de puntals de 240
metres de llarg i 40 de profunditat prevista al carrer de Mallorca prop del temple per protegir-ne
precisament els fonaments. Adif i el patronat van pactar encarregar a l’enginyeria Intemac un últim estudi
independent sobre ella. L’informe havia d’acabar-se al juliol, però segueix obert. S’han fet ja, i podrien no
ser les últimes, 12 columnes de prova entre els carrers de Sardenya i Lepant. La pantalla s’ha d’acabar
durant la primavera del 2010 quan la tuneladora arribi al temple.

