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CONSTRUCCIÓ DE LA LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

Adif i la UPC revisen esquerdes al costat d’un pou de
l’AVE
• Treballs previs del túnel deixen la Sagrada Família i vivendes de la zona sense aigua
• Veïns de l’edifici de la cruïlla de Mallorca i Trinxant atribueixen les fissures a les obres
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Tècnics d’Adif i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van inspeccionar ahir, tasca que seguiran
avui, l’edifici de Mallorca, 615-619, ubicat al costat de les obres del pou de l’AVE a la cruïlla amb Trinxant,
per les esquerdes existents en diverses parets i a la vorera. Les fissures, segons els veïns, s’han engrandit
les últimes setmanes coincidint amb l’avanç de l’excavació. Adif sosté, malgrat tot, que els 26 sensors
installats a l’immoble dins de la xarxa que cobreix la zona «no han apreciat moviments». La plataforma
AVE pel Litoral va denunciar, no obstant, que aquestes dades no es van donar en la reunió de seguiment
de les obres celebrada abans-d’ahir.
Les fissures fan pocs millímetres i «ja van ser detectades» en les revisions dels edificis fetes abans que
s’emprenguessin els treballs, segons va assegurar l’ens responsable del túnel Sants-la Sagrera. En aquest
informe es parla de «danys per deformació de l’estructura». Adif va afegir que en la data en què es van
registrar les esquerdes, al juny, «encara no es feien treballs d’excavació». Un estudi dels veïns divulgat
pel diari Avui diu que aquestes esquerdes poden créixer i les atribueix a un moviment del terreny.
El president d’Adif, Antonio González, va dir al visitar obres de l’AVE a Girona que «si calgués» s’informarà
l’opinió pública i «es faran correccions perquè la seguretat és el primer». El conseller d’Obres Públiques,
Joaquim Nadal, va afirmar que les esquerdes que apareguin «no es poden menysprear, però tampoc
magnificar». L’alcalde Jordi Hereu va dir que «eren realitats conegudes que s’han de seguir». El líder del
PP, Alberto Fernández Díaz, va demanar «aturar les obres».
SABOTATGE A BELLVITGE / Dos incidents més van afectar ahir la línia. Els treballs previs al túnel que
s’executen al costat de la Sagrada Família van trencar una canonada d’aigua a Mallorca-Sicília i van deixar
sense subministrament durant una hora nombrosos veïns de la zona i durant quatre hores el temple. A
més, Adif va denunciar un intent de sabotatge al pou de Bellvitge on hi ha els equips de bombament
d’aigua del tram del túnel de l’AVE ja en servei. Un fet semblant va passar al març.
Hereu va recolzar ahir els veïns de la Sagrada Família que dimarts a la nit es van oposar en una
assemblea que les obres de l’AVE s’ampliïn també als dissabtes. «Tenen dret de disfrutar de casa seva i el
seu entorn el cap de setmana», va dir.

