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El recurs contenciós ad-
ministratiu presentat ahir
pel Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la
Generalitat contra Adif es
fonamenta en l’incompli-
ment de l’empresa estatal
d’un acord entre l’admi-
nistració catalana i l’espa-
nyola, de febrer del 2010,
sobre les condicions d’ús
de les vies de la xarxa de
rodalies. Aquest acord
preveia, entre altres co-
ses, el compromís de man-
tenir informada la Gene-
ralitat sobre totes les inci-
dències de trànsit dels
trens i de l’estat de les in-
fraestructures, per tal de
poder programar de ma-
nera eficaç i incidir sobre
el servei.

El recurs arriba als tri-
bunals després que Adif
rebutgés el setembre pas-
sat la demanda presenta-
da pel conseller de Territo-

ri, Josep Rull, per l’incom-
pliment de les mesures
previstes en l’acord del
2010 i dels compromisos
adquirits.

En aquest sentit, el
dia de la signatura de
l’acord, l’aleshores presi-
dent d’Adif, Antonio Gon-
zález, es va comprometre,
davant l’aleshores conse-
ller Joaquim Nadal, a “tre-
ballar de manera lleial per
fer que el servei funcioni”.
“Ens comprometem a po-
sar a disposició de la Ge-
neralitat tots els mitjans
per assegurar-ne la quali-
tat”, hi afegia. Precisa-
ment, això és tot el contra-
ri del que ha passat, se-
gons ha denunciat reitera-
dament el conseller Rull.

El conseller va tornar a
insistir ahir sobre aquesta
qüestió i va assegurar que
amb la utilització de la via
judicial es pretén “garan-
tir que els ciutadans de Ca-
talunya tinguin un servei
de rodalies digne i fiable”.

La demanda de la Gene-
ralitat pretén que Adif in-
verteixi aquells diners a
què s’havia compromès i
que han quedat al calaix.
En concret, es fa esment
del pla inversor de 306 mi-
lions d’euros pactat l’any
2013 i del qual, segons
Territori, només s’ha exe-
cutat un 4,2%. Aquesta
afirmació és negada per
Adif, que ja al setembre va
assegurar que entre el
2012 i el 2016 ha invertit
790 milions d’euros.

L’ús de la via judicial per
part de Catalunya en
aquest tema va ser critica-
da ahir per la vicepresi-
denta del govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santa-
maría, que en la roda de
premsa posterior al Con-
sell de Ministres va acusar
el govern català d’usar una
doble vara de mesurar, i va
recordar que les resolu-
cions judicials s’han d’ac-
ceptar sempre, siguin fa-
vorables o no.

Per la seva part, Adif va
respondre a l’ofensiva ju-
dicial catalana aprovant
una inversió de 15 milions
d’euros per renovar el
sistema de gestió de la xar-
xa de rodalies de Barce-
lona. L’objectiu és dotar
les estacions de Gavà i
Castelldefels d’un nou en-
clavament electrònic que

ha de permetre millorar
la circulació de trens de
la línia Barcelona - Vilano-
va i la Geltrú - Sant Vicenç
de Calders. Recentment,
l’administració espanyola
ha anunciat altres inver-
sions en l’àmbit ferroviari,
concretament en la millo-
ra dels accessos al port i a
l’aeroport. ■
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La xifra

306
milions es va comprometre
Adif a invertir en rodalies el
2013. D’aquesta inversió, no-
més se n’ha executat el 4,5%.

La tercera i quarta planta
de la Casa Bloc de Sant An-
dreu, a Barcelona, ja estan
ocupades des de fa uns me-
sos per famílies de perso-
nes refugiades i la resta de
l’edifici, que s’anomena
Llar Casa Bloc, es comen-
çarà a rehabilitar aviat
amb la intenció que d’aquí
a un any hi puguin anar a

viure famílies en situació o
en risc d’exclusió.

L’Agència de l’Habitat-
ge Catalunya ha cedit els
baixos i les dues primeres
plantes a la Fundació Hàbi-
tat3, impulsada per la Tau-
la d’Entitats del Tercer
Sector Social. La Fundació
es fa càrrec de les obres de
remodelació a canvi de no
pagar lloguer i que els 17
habitatges –d’entre 17 i
32m²– i els 11 dormitoris
–amb office i cambra de ba-
ny inclòs– estiguin a dispo-
sició d’entitats que acom-
panyen persones amb dis-
capacitat física o intel·lec-
tual, amb trastorns de sa-

lut mental o sense llar. La
presidenta d’Hàbitat3,
Carme Trilla, va explicar
que alguns habitatges se-
ran per a situacions
d’emergència de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Hàbitat3 calcula que
caldrà una inversió de vora

700.000 euros per recon-
vertir les tres plantes, ja
que l’espai ha quedat molt
obsolet. L’emblemàtica
construcció de Josep Lluís
Sert dels anys trenta del
segle passat, pensada per
acollir obrers, es va conver-
tir durant el franquisme en

una residència de vídues i
orfes de l’exèrcit. De fet,
fins fa pocs mesos encara
hi va viure una dona gran.

A la planta baixa, on en-
cara hi ha una capella, la
cuina, el menjador i la bu-
gaderia del temps de la re-
sidència, s’hi instal·laran

les oficines de la Fundació
Hàbitat 3, es mantindrà la
bugaderia per a ús dels ve-
ïns i s’hi obrirà una escola
restaurant gestionada per
una entitat social d’inser-
ció laboral. El restaurant,
que donarà feina a sis per-
sones, oferirà un menú so-
cial per als veïns del bloc,
però alhora estarà obert al
públic. Així es mantindrà
bona part de la planta bai-
xa com a zona comuna.

Cessió de 500 habitatges
Seguint la filosofia d’Hàbi-
tat3, la reforma de la Llar
Casa Bloc donarà feina a
trenta persones. El secre-
tari d’Habitatge i Millora
Urbana, Carles Sala, va
explicar que l’operació
s’inclou en l’acord amb la
Taula del Tercer Sector
per cedir-los 500 habitat-
ges. La cessió de la Casa
Bloc la van signar ahir Tri-
lla i el director de l’Agència
de l’Habitatge de Catalu-
nya, Jaume Fornt. ■

aHàbitat3 gestionarà
l’edifici, amb 17 pisos,
11 dormitoris i una
escola restaurant

L’emblemàtica
Casa Bloc serà
habitatge social
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