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LaZonaHermètica
es resisteix a tancar

LLEURE

PALOMA ARENÓS
Sabadell

Elmodel de lleure nocturn de Sa
badell està en joc. La dotzena de
locals, entre discoteques i pubs,
delaZonaHermèticahananunci
at que continuaran oberts el cap
de setmana vinent, malgrat que
avui expiren les llicències i és l’úl
tim dia que poden obrir al públic,
segons estableix el pla especial de
regulació d’usos recreatius i de
restauració al barri de Gràcia del
2005, i modificat el 2011 pel go
vern de Manuel Bustos. Si obren
les nits de dijous a dissabte els
operadors s’enfrontaran a expe
dients municipals i al tancament
dels localsper incomplimentde la
sentència del Tribunal Superior
deJustícia deCatalunya (TSJC).
La pugna entre l’Associació de

Locals de Lleure de la Zona Her
mètica, presidida per Joan Cosp,
l’Ajuntament i l’associació de ve
ïns de Gràcia ve de lluny. Fa més
d’una dècada en aquest espai in
dustrial del barri de Gràcia hi ha

via prop de quaranta locals, entre
discoteques, pubs i bars, i als
carrers s’amuntegaven uns
10.000 joves, cosa que, a bandade
botellot i soroll, provocava molts
aldarulls (trencament de retrovi
sors, orins al carrer, baralles...).
Amblacrisieconòmicai lapressió
municipal, actualment només hi
ha 13 locals, gairebé tots con
centrats al carrer Rocafort, i cada
cap de setmana s’hi mouen unes
3.000persones.

“Fa cinc anys l’Ajuntament va
planejar que ens havíem de tras
lladaraSantPaudeRiusec–onhi
ha l’Ikea–, però no ens va donar
cap alternativa real ni se’ns va
plantejar cap indemnització. El
temps ha anat passant i hem visi
tat tres alcaldes, ens hem reunit
amb tots els partits i ningú no ha

ofert cap solució. Paguem tots els
impostos, generem 400 llocs de
treball i hem invertit diners i es
forç per millorar la seguretat,
l’aparcament i la il∙luminació.
Volemdiàleg”, asseguren els ope
radors. “Obligarte a abaixar la
persiananoés tanfàcil. Sim’orde
nen que tanqui, he d’indemnitzar
25 treballadors. Però a mi qui
m’indemnitza?”, es pregunta Jo
anCosp, amode la discotecaPark
Paladium.
Després del primer any de go

vernERCLaCrida, el tinent d’al
calde Maties Serracant explica
que “l’Ajuntament de Sabadell té
una responsabilitat coma institu
ció ihemdecomplirambla llei.El
PSC no va ser capaç de buscar un
espaialternatiu, iSantPaudeRiu
sec no és l’opció. No podem bus
car una solució immediatament.
A partir del setembre definirem
nousemplaçamentsperal lleure”.
Els operadors esperenel recurs

de cassació que han presentat da
vant el TSJC. L’associació veïnal
està satisfeta amb la decisió del
tribunal i confia que el recurs no
més servirà per “aconseguir una
moratòria en un procés inevita
ble”. Inextremis, el plemunicipal
del26demaigvaaprovarunamo
ció per unanimitat per definir un
noumodel de lleure nocturn, que
comporta un altre planejament
urbanístic.c

GEMMA MIRALDA / ARXIU

Exterior d’una de les discoteques de la ZonaHermètica de Sabadell

L’Ajuntament diu
que ha de complir la
sentència del TSJC i
buscar emplaçaments
nous per al lleure

Lesdiscotequesdel’àrea
delleuredeSabadell,
queavuiperdenles
llicències,diuen que
continuaranobertes
malgrat laprohibició

BARCELONAwLa Síndica de
Greuges deBarcelona,Maria
AssumpcióVilà, ha denunciat
la venda irregular de bombo
nes de gas butà. Es tracta, diu
una nota feta pública ahir, de
vendes a peu de carrer “que
suposen una transacció co
mercial irregular i tolerada
d’un producte de primera
necessitat que, amés amés,
per les seves característiques
és especialment perillós”. La
distribuciómajoritària de les
bombones es fa generalment
de porta a porta, tot i que els
consumidors també es poden
desplaçar al punt de venda si
tenen vehicle propi. Els cli
ents poden sol∙licitar per
telèfon o via informàtica la
reposició d’una bombona.
Aquestmecanisme obliga els

usuaris a contractar el submi
nistrament i a sotmetre la
instal∙lació a revisions. Però, a
banda d’aquests canals de
subministrament oficial, han
proliferat els camions que
circulen per barris on el con
sumde butà és habitual. Els
venedors alerten de la seva
presència donant cops a les
bombones ambuna barra de
ferro. Aquest sistema ocasio
na una infinitat demolèsties,
comcontaminació acústica, i
permet esquivar l’obligatorie
tat de controls freqüents. La
defensora dels ciutadans de
Barcelona també alerta de
possibles conductes abusives
“consistents a exigir un preu
arbitrari i abusiumés enllà de
la lliure decisió de donar pro
pina al repartidor”. / Redacció

La Síndica deGreuges denuncia
la venda irregular de gas butà

Extracció d’un fòssil de 45milions d’anys
incrustat a la rajola d’un pub
GIRONAwAmb el boom im
mobiliari va arribar a Girona
una rajola que contenia un
fòssil d’una vaca marina de
45milions d’anys. Ningú no
se’n va adonar fins que un
geòleg, un dia plujós, es va
voler refugiar sota el número
1 del carrer Riu Güell i va
veure que hi havia una cosa
sorprenent. La pedra, que
conté el crani i la mandíbula
del mamífer, ara és ja història,
i s’està estudiant per datarla.
Els geòlegs RogerMata i
Jordi Ferrer el van extreure

ahir, després de mesos de
gestions, el fòssil
de davant de la porta d’un
pub nocturn on hi havia la
rajola. Ara s’escanejarà a la
clínica Girona. I, a finals del
mes de juny, un equip del
Museu d’Història Natural de
Berlín anirà a Girona amb
l’objectiu de catalogar la peça.
Els geòlegs estimen
que la rajola prové de Sant
Vicenç de Castellet, d’on
s’extreu aquest tipus de
pedra ornamental i “d’ús
molt comú”. / Jofre Sáez

Millora la connexió
permar entre
Barcelona iMenorca

Nous punts
de recàrrega de
vehicles elèctrics

BARCELONAwBaleària ha
presentat el nou ferri que
s’afegirà a la flota que con
necta diàriament la capital
catalana i l’illa. El vaixell
té una eslora de 150metres
i una capacitat per a
363 passatgers, i permetrà
doblar les connexions diàri
es que té la naviliera entre
Barcelona i Ciutadella. A
l’acte de presentació a bord
del nou vaixell el president
de Baleària, Adolfo Utor,
ha destacat que la seva
companyia és la que ha
fer més escales al port
de Barcelona. / Redacció

SANT JOAN DESPÍwL’oct
ubre vinent hi haurà sis
punts nous de recàrrega
lenta per a vehicles elèctrics
a Sant Joan Despí gràcies a
l’acord entre l’ÀreaMetro
politana de Barcelona i la
Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals. L’ob
jectiu és incentivar l’ús del
vehicle entre la plantilla de
TV3 a Sant Joan Despí. Per
això s’instal∙laran tres
equips amb sis punts de
recàrrega lenta de vehicles
elèctrics a l’aparcament dels
treballadors de la televisió
autonòmica. / Redacció

PERE DURAN

El fòssil de vacamarina va ser extret enunadelicada operació

BATEC
CIUTADÀ

PSC iCDCportena la
Fiscalia el casFercable
RAÚL MONTILLA Barcelona

Les seccions locals del PSC i de
CDCaSantVicenç delsHorts van
sol∙licitar ahir a la Fiscalia que in
vestiguiunsupòsitdelictedetràfic
d’influències del tinent d’alcalde
d’Economia i Hisenda del poble,
ManoloOrtega,que,segonsdiuen,
podria haver beneficiat amb una
rebaixa fiscal Fercable, empresa
de laqual estàenexcedència.

En l’escrit presentat a Fiscalia,
PSC i CDC apunten que el Con
sistori, quan Oriol Junqueras era
l’alcalde, va dur a terme la modi
ficació de l’ordenança municipal
queregula l’impostde laplusvàlua
ambel suposat objectiu de benefi
ciar Fercable, introduint a finals
del 2015 una bonificació del 50%
que ha fet que l’empresa hagi pa
gat, després de tancar i anarse’n,
la meitat del que havia de cobrar

el Consistori: uns 400.000 euros.
Les dues formacions recorden

que els dos membres del comitè
d’empresa que van negociar amb
Fercable, una vegada aquesta va
anunciar el tancament de la seva
planta de Sant Vicenç, van ser el
mateixOrtega abans de ser repre
sentant municipal i Fran Infante,
actualmenttambéregidor.Iapun
tenque, encaraqueelsdosedils es
van absentar en el moment que el
plevaaprovarelbenefici fiscalper
a Fercable, tots dos van formar
part de l’equipdegovern (integrat
per ERC i una marca local de Po
dem)quevadura termelamodifi
cació de l’ordenança. Amés Orte
gaera responsabled’Hisenda.

Una activitat
a lamida justa
de la ciutat

]L’alcalde,JuliFernández
(ERC),novolqueSabadell
sigui“lacapitaldel lleure
nocturnmetropolità, com
hohaestatdurant tant
temps”.Segonsell, el lleu
redediscotequessuposa
uncosteconòmic idecon
vivència.“Volemunaofer
tade lleuredimensionada
pera lanostramida”.La
instal∙laciód’aquests locals
vaserunapropostade
l’alcaldeAntoniFarrés fa
tresdècadesperquèeraun
polígonapartatdelcentre i
esvandetectaralguns
accidentsdetrànsitde
jovesqueanavendemarxa
foradeSabadell.


