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La Unesco visita la Sagrada Família pel túnel del TAV
09/02/10 02:00 - BARCELONA - EL PUNT / EFE

Una comissió de la Unesco s'ha reunit aquest dilluns a Barcelona amb representants de la
Notícies de ...
Junta Constructora de la Sagrada Família per avaluar les conseqüències que el traçat del
Barcelona
TAV podria tenir per al temple projectat per l'arquitecte modernista Antoni Gaudí segons
l'entitat. Després de la reunió, que ha durat prop de dues hores, el president-delegat de la
Junta Constructora i expresident del Parlament, Joan Rigol, s'ha mostrat «reconfortat» per
l'interès de l'organisme cultural de l'ONU. Rigol ha explicat també que en l'entrevista amb
els tècnics s'han tractat dos temes claus. D'una banda, els representants de la Junta han subratllat el perill que suposa realitzar
operacions en el terreny arenós sobre el qual s'assenta el temple. D'altra banda, han advertit que el pas del TAV crearia una variació en
la superfície del temple i multiplicaria el pas de l'aigua per quatre, cosa que podria afectar els fonaments de la catedral. La visita d'aquesta
comissió de la Unesco té lloc després que el Comitè del Patrimoni Mundial d'aquest organisme de Nacions Unides, reunit a Sevilla el juny
passat, decidís no incloure el projecte de Gaudí a la llista de patrimoni en perill. Està previst que els experts que han examinat avui la
Sagrada Família donin a conèixer les seves conclusions en el termini d'un mes. La visita a la Sagrada Família i la reunió amb els
responsables de la Junta Constructora de la Sagrada Família no és l'única que tindran per aquest afer. De fet, la visita començava ahir
però s'allargarà fins demà perquè els tècnics de la Unesco també s'han de reunir amb responsables del Ministeri de Cultura i del Ministeri
de Foment, així com amb la direcció de l'empresa constructora que fa el túnel. La Plataforma AVE pel litoral ha denunciat el que
consideren una limitació del dret a la informació dels membres de la Unesco per part del govern espanyol. La plataforma s'ha queixat que
els ministeris de Cultura i Foment només han permès una reunió de dues hores dels tècnics de la Unesco amb els contraris al pas del
TAV per l'Eixample, mentre que es reuniran durant tres dies amb les administracions.
Darrera actualització ( Dimarts, 9 de febrer del 2010 02:00 )
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