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BARCELONA

Clos celebra
la contundent
sentència
del soroll
Redacció
BARCELONA

L’alcalde de Barcelona, Joan
Clos, va valorar ahir la sen-
tència que condemna a qua-
tre anys de presó el propie-
tari d’un restaurant pels so-
rolls que genera, afirmant
que la resolució “posa da-
munt la taula la necessitat
que tothom s’esforci per
complir les obligacions de
convivència amb l’entorn”.
L’alcalde va titllar la resolu-
ció de “contundent” i va
afirmar que “quan es diu
que no s’ha de fer soroll
s’han de prendre totes les
mesures per evitar que
aquest es produeixi”.

En una línia similar es va
pronunciar la tercera tinent
d’alcalde, Imma Mayol, que
va celebrar el fet que en
temes relacionats amb el so-
roll hi hagi “sentències
exemplificants per tal que
ningú pugui pensar que
això és una broma”. Sobre
les crítiques que fa la sen-
tència a l’actuació munici-
pal que no va aconseguir fer
tancar el local, Mayol va en-
tonar el mea culpa: “Hem
de corregir mecanismes i
ser més contundents”.

La duresa de la sentència
de l’Audiència de Barcelona
contrasta amb els dos anys
i mig de presó amb què ha
condemnat l’Audiència de
Jaén als amos d’un bar mu-
sical d’aquesta ciutat pel
mateix problema del soroll.
En aquest cas, a més, el tri-
bunal va acordar demanar
l’indult, circumstància que
no es dóna en la sentència
de Barcelona. ■

IMMIGRACIÓ

El 012 respon
a qüestions
d’immigració
S. Pau
BARCELONA

El servei telefònic d’infor-
mació 012 respondrà també
a partir d’ara tot tipus de
preguntes sobre immigra-
ció, des de dubtes jurídics,
fins a qüestions sobre l’em-
padronament, l’accés al sis-
tema sanitari i a associaci-
ons o cursos de llengua. El
servei funcionarà de nou del
matí a cinc de tarda de di-
lluns a divendres i atendrà
en català, castellà, anglès i
àrab. El 012 no respondrà
sobre la gestió dels expedi-
ents d’estrangeria, perquè
és competència del govern
central. ■

CIUTATS

Gavà intenta eliminar la
prostitució de l’autovia C-31
| Les obres a l’aeroport fan traslladar les treballadores sexuals del Prat a Gavà| La Policia
Local barra el pas a la pineda per evitar que s’hi aturin els clients i fer fora les prostitutes

Josep Ferrer
GAVÀ

Les obres de desviament de
l’autovia de Castelldefels (C-
31) per l’ampliació de l’ae-
roport de Barcelona ha afec-
tat un dels negocis de la
zona: la prostitució. Per
poder exercir la seva feina,
les treballadores sexuals
que treballaven a l’alçada
del Prat han hagut de tras-
lladar-se uns quilòmetres
més enllà, fins al terme mu-
nicipal de Gavà, cosa que ha
provocat les queixes dels
veïns que viuen en aquest
indret. L’Ajuntament del
municipi ha decidit actuar
amb mà dura “per aconse-
guir que les prostitutes se’n
vagin d’aquí”, explica el ti-
nent d’alcalde de Serveis
Municipals de Gavà, José
Obispo.

En les darreres setmanes
“hem notat un increment
bestial, amb 14 o 16 prosti-
tutes” en una zona d’un qui-
lòmetre i mig d’autovia que
està habitada i on hi ha di-
versos negocis. A més “els
serveis els fan a l’interior de
la pineda en una zona on
l’accés està tancat i prohibit
amb senyals”, va indicar
Obispo. Però la Polica Local
s’ha trobat que les tanques
estaven trencades. Per
aquest motiu “hem posat
unes pedres grans per difi-

cultar els accessos i multem
els conductors que s’aturen
per recollir noies perquè
poden provocar accidents i
també els que estan aturats
a la pineda o als camins agrí-
coles”, va dir Obispo, que va
assenyalar que “nosaltres no
estem contra la prostitució,
però no volem que les pros-

titutes hi estiguin, perquè és
perillós i provoca problemes
de circulació i els veïns es
queixen”.

El tinent d’alcalde de
Gavà està convençut que
l’augment de la prostitució
en el seu terme municipal
no té res a veure amb l’or-
denança de Barcelona, i que

el trasllat obeeix només a
les obres a l’autovia. Opinió
que comparteix el respon-
sable polític de la Policia
Local de Viladecans, Joan
Pidelaserra, que assegura
entendre la preocupació
dels seus veïns, “perquè ells
tenen activitat econòmica i
residencial i nosaltres no”.

Segons Pidelaserra, les
prostitutes s’han hagut de
traslladar cap a Gavà “ja
que ara no hi ha marge a la
carretera perquè els cotxes
s’aturin”. El regidor és par-
tidari de regular la prostitu-
ció, ja que exercir-la en
zones degradades “exposa
les dones a bretolades”. ■

Les prostitutes de l’autovia de Castelldefels s’han traslladat a Viladecans i Gavà fugint de les obres de l’aeroport ■ MIQUEL ANGLARILL

CIUTATS

Lleida multarà ara els
que no portin el cinturó
| La policia local de
Lleida no sanciona
dur el cinturó de
seguretat descordat

Joan Tort
LLEIDA

La Guàrdia Urbana de Llei-
da multarà els conductors
que no duguin cordat el cin-
turó de seguretat. De forma
singular, a la ciutat de Llei-
da encara no es sancionava
aquesta infracció, malgrat
ser obligatori a tot l’Estat
des de fa anys. Fins ara no
es creia necessari, però amb
l’entrada en vigor del carnet

per punts al juliol ja serà ne-
cessari. De fet, no dur-lo pot
suposar la pèrdua de dos
punts al permís de conduir
i una sanció mínima de 60
euros. No obstant, la Paeria
encara no ha decidit a par-
tir de quin dia es comença-
rà a multar aquesta falta.

L’anunci es va fer ahir en
la presentació d’una campa-
nya de seguretat vial que du-
rarà fins a mitjans de juliol i
que incideix en aquests as-
pectes de seguretat, l’excés
de velocitat, els aparca-
ments incorrectes i el pas-
sos de vianants. Pel que fa a
aquest darrer aspecte, la po-
licia local també preveu aug-

mentar el control i, fins i tot,
multar els vianants que no
creuin per zones senyalitza-
des. La sanció per aquesta
infracció és de 60 euros.

La campanya preveu fer
més controls de radar i re-
partir nous rellotges per a
vehicles de càrrega i descàr-
rega, però també mesures
pedagògiques, sobretot amb
escolars i gent gran. La pro-
moció la protagonitzen sis
esportistes d’èlit de Lleida i
compta amb el suport del
Servei Català de Trànsit i de
la fundació del RACC, a més
de les concessionàries de
transport públic i aparca-
ment de Lleida. ■ Lleida no multava fins ara no cordar-se el cinturó ■ JORDI GARCIA


