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Sant Boi vol que Foment
alliberi accessos a la C-245
a L’alcaldessa, Maria Lluïsa Moret, recorda que el 30 de juny és la data límit perquè

l’empresa adjudicatària, ara en concurs de creditors, busqui una alternativa
F. Espada
BARCELONA

L’alcaldessa de Sant Boi
de Llobregat, Maria Lluïsa
Moret, reclama al Ministeri de Foment que alliberi
els accessos a la C-245 davant la paralització de les
obres de la variant. Amb
l’alliberament dels accessos, ara bloquejats en previsió de les obres de la variant, es tornaria a la situació anterior de l’inici de
l’adjudicació de les obres i,
almenys, facilitaria la circulació i s’evitaria l’actual
col·lapse diari de vehicles a
les entrades i sortides de
Sant Boi i dels que circulen per la BV-2002 i des de
Cornellà.
Aquesta petició de Sant
Boi arriba després que
l’empresa adjudicatària,
Isolux-Corsán, entrés en
un preconcurs de creditors i, per tant, no es pogués reactivar l’obra, el
mes d’abril passat, tal com
estava previst. En l’última
reunió amb Foment, s’ha
fixat el 30 de juny com a
data límit per buscar una
alternativa a Isolux-Corsán. L’alcaldessa recorda
la “unitat d’acció” en les

GALLIFA

Homenatge
a Joaquim
Ferrer en el 31è
aplec ecològic
—————————————————————————————————

La 31a edició de l’Aplec de
l’Ecologia al santuari de Gallifa va homenatjar ahir el polític, escriptor i historiador
Joaquim Ferrer en un acte en
què va intervenir el filòsof i
activista cultural Jordi Porta.
L’aplec, que coincideix amb el
Dia Internacional del Medi
Ambient i que es convoca en
honor a la Mare de Déu de
l’Ecologia, es va iniciar amb
l’obertura a càrrec del periodista Miquel Calçada amb la
lectura d’Elogi a la naturalesa.
El bisbe Joan Godayol i mossèn Dalmau van presidir la
pregària sobre el món i hi va
haver actuacions de l’esbart
Codinec, a més d’una arrossada. ■ ANDREU PUIG

BARCELONA

Nous carrils bici als
carrers de les Corts
L’Ajuntament de Barcelona ha
acabat aquest més els treballs d’adequació de diversos
carril per a bicicletes al districte de les Corts seguint els
criteris marcat en el pla de
mobilitat urbana del 20132018. Entre ells destaca el que
s’ha fet en dues direccions
des de l’avinguda de la Diagonal fins a la rotonda d’Arístides Maillol-Joan XXIII per
l’avinguda del Doctor Marañon i que s’adapta a les obres
de l’L9 del metro. aquest és el
primer tram del que ha de ser

un eix que uneixi muntanya i
mar i que en un futur unirà
Esplugues i l’Hospitalet.
En l’àmbit de Pedralbes
s’han habilitat altres trams de
carrils al carrer Cavallers,
Montevideo, el passeig Manuel Girona, Marquès de Mulhacén i la plaça Pius XII. Alguns d’ells donen continuïtat
a trams ja existents. També
s’ha reforçat la senyalització
horitzontal dels carrers 30 i
s’han instal·lat nous punts
d’ancoratge en calçada, entre
d’altres. ■ REDACCIÓ
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L’acte en què Moret va explicar la situació de la C-245 ■ FÒRUM EMPRESARIAL DEL LLOBREGAT

negociacions per desencallar aquesta situació davant de Foment entre
l’Ajuntament de Sant Boi,
la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
“En el cas que finalment l’empresa adjudicatària hi renunciï, es prendrà una decisió des de Foment, i l’últim dia perquè
l’empresa renunciï al contracte i se cedeixi a una altra empresa és el 30 de
juny, i després el Ministeri
de Foment convocarà un
altre concurs i això comportarà esperar almenys

sis o vuit mesos més”, va
explicar Moret en una sessió del Fòrum Empresarial
del Llobregat organitzat
per la patronal AEBALL i
presidit per Manuel Rosillo.
La variant de la C-245
–que està en obres i pendent de finalització des
que es van acabar les rondes per als Jocs Olímpics
de Barcelona, el 1992– ha
de connectar, a l’altura de
Sant Boi, la C-32 i l’A-2
sense la necessitat de passar per la carretera comarcal. Els ajuntaments de

Sant Boi, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de
Cervelló i Torrelles, amb el
suport de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat,
han demanat recuperar el
ramal d’accés a Sant Boi
des de Viladecans, tallat
en una fase anterior amb
motiu de les obres. Unes
obres que ja fa més de 20
mesos que estan aturades,
amb les conseqüències i
afectacions que això genera a nivell de mobilitat. Si
no és així, s’obrirà el ramal
per minimitzar les afectacions en mobilitat. ■

ACN

CORBERA DE LLOBREGAT

Boladeras, nova alcaldessa
La socialista Rosa Boladeras
és la nova alcaldessa de Corbera de Llobregat en substitució de la republicana Montserrat Febrero, complint així el
pacte de govern entre el PSC,
ERC i dos regidors dels grups

locals, Moviment pel Canvi i
Grup Independent d’Urbanitzacions. Boladeras va dir que
el seu repte és construir un
municipi “on les generacions
del futur se sentin orgulloses
de viure-hi”. ■ REDACCIÓ
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MOLINS DE REI

Millores a la plaça
Raimon Casellas
durant la tardor

Detenen dos
homes amb 50
quilos d’haixix

La plaça de Raimon Casellas,
al barri de Can Baró del districte d’Horta-Guinardó, començarà a canviar de fisonomia a partir de la propera tardor quan s’iniciïn els treballs
per millorar-ne l’accessibilitat,
la renovació del paviment i del
mobiliari, a més de posar al
dia les xarxes de servei actuals i instal·lar-ne de noves.
El govern municipal invertirà
en les obres uns 1,1 milions
d’euros i els treballs també inclouran alguns espais contigus. D’aquesta manera es donarà continuïtat als treballs de
manteniment i millora que ja
s’havien executat amb anterioritat. El projecte s’ha elaborat tenint en compte les aportacions dels veïns i s’intervindrà en un àmbit de 847 m² de
la plaça. També s’adequaran
entrades per als vehicles
d’emergència i es crearan
unes escales d’accés als blocs
d’habitatges. ■ REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dos homes a Molins
de Rei que portaven en una
furgoneta 50 quilos d’haixix
valorat en 75.000 euros, segons van informar ahir en un
comunicat. Els dos homes, de
nacionalitat marroquina i de
29 i 40 anys, eren veïns de
Terrassa i el Prat de Llobregat
i van ser localitzats per una
patrulla de paisà quan estaven mig amagats entre dos
vehicles. Per aquest motiu van
decidir identificar-los i en l’escorcoll els van trobar 4.700
euros en efectiu, quatre telèfons mòbils i quatre claus de
diferents vehicles. Els dos homes van intentar fugir sense
èxit quan va arribar una patrulla especialitzada en la localització de drogues. El gos
ensinistrat va detectar estupefaents en una furgoneta
que s’obria amb una de les
claus i on hi havia els 50 quilos d’haixix. ■ REDACCIÓ

