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BARCELONA
DIJOUS 28 DE FEBRER DEL 2013

SEGONS
Activada l’alerta pel
temporal de pluja,
vent i neu a Catalunya

COM SERIA LA BARCELONA POSAPOCALÍPTICA? Un breu,
però impactant clip penjat a YouTube (es pot consultar a www.20minutos.es) mostra com quedaria la Plaça d’Espanya (foto) destruïda per una catàstrofe apocalíptica. Segons l’autor, havia de servir per promocionar la novel·la de ciència ficció Diario de un Zombi. FOTO: CROBLEX VFX/ YOUTUBE

Nueva vida para 19
solares públicos vacíos
Un total de 30 ONG han presentado proyectos para el Pla Buits.
Proponen implantar huertos urbanos y escenarios móviles
NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Es el sueño dorado de las entidades de barrio: disponer
de un solar donde poder llevar a cabo sus actividades y,
además, en plena ciudad. Un
total de 30 entidades y asociaciones sin ánimo de lucro han
presentado sus proyectos para reactivar terrenos públicos
en desuso. Se han propuesto
reaprovechar estos preciados
pero ruinosos espacios en
huertos urbanos, canchas deportivas o escenarios móviles.
«Lo haremos echando mano del voluntariado y de mucha ilusión», explicaba ayer
a 20 minutos el presidente de
la Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Lluís
Rabell, una de las entidades
que ha solicitado dinamizar

Reactivan
Germanetes
Los cerca de 570 m2 del solar de
Germanetes, en Consell de Cent
con Viladomat, se transformarán antes del verano en un huerto urbano y un espacio polivalente con tarimas y carpas móviles,
disponibles para las entidades
del barrio. Este es el proyecto
presentado por la Associació de
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, que todavía debe ser ratificado por el Ajuntament.

un terreno de los 19 ofertados
en el Pla Buits municipal.
En caso de que logren su
objetivo, deberán llevar a cabo la reforma del solar y financiarla ellos mismos, ya
que la condición del plan es
que suponga un coste cero

para la Administración. Entre
los solares más demandados
están el situado en la calle
Àlaba, 24, en Sant Martí, y el
de Montalegre, 4, en Ciutat
Vella. Pero existen una veintena de terrenos disponibles repartidos entre todos los distritos de la ciudad.
Antes del verano
Ahora será una Comisión de
Evaluación la encargada de
conceder la gestión de cada
solar a una entidad. La decisión se dará a conocer en
abril, por lo que antes de verano se comenzarán los trabajos de adecuación necesarios para reabrir los solares.
Entre las ideas recogidas
destacan los huertos, los talleres artísticos y de circo, espacios para skaters y aparcamientos para bicicletas.

Protecció Civil va activar ahir la fase d’alerta del pla per
inundacions (Inuncat) davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d’un fort temporal de
pluja, vent i neu. S’espera que les pluges comencin de
bon matí pel sud i s’estenguin pel litoral i el prelitoral
amb ruixats que, puntualment, poden ser intensos i
deixar més de 100 l/m2 en 24 hores a les Terres de l’Ebre
(avui) i Girona, Osona i el Vallès Oriental (demà). A més,
s’esperen mar de fons i onades de més de 2,5 metres,
motiu pel qual es recomana no apropar-se a espigons,
passejos marítims o platges. També es manté activat el
Procicat pel fort vent, especialment a cotes altes, i el
Neucat pel risc de nevades, que podrien deixar més
de 20 centímetres de gruixos a partir dels 800 metres. A
tot Espanya hi ha 22 províncies en alerta.

Fons per a una
fundació privada

L’artista Weiner assegut a la
seva obra, ahir. JÉSSICA BOX/ACN

Vodafone s’adjudica
els mòbils de la Fira

Escultura-banc
contra la Sida

Fira de Barcelona ha adjudicat el seu contracte de
comunicacions mòbils i
fixes a Vodafone per un
període inicial de dos
anys, renovable a dos més.

L’artista conceptual nordamericà Lawrence Weiner
ha erigit una escultura que
també és un banc al costat
del Mercat de Santa Caterina, per conscienciar en la
lluita contra la sida.

L’Hospital Vall d’Hebron
ha publicat el primer atlas
on line perquè els professionals puguin aprendre
com diagnosticar les lessions prèvies al càncer anal
amb una tècnica pionera
que analitza la mucosa.

Aumenta un 20% el pasaje
en la línea a Figueres. La
puesta en marcha del AVE entre Figueres y Barcelona ha logrado captar a 2.000 nuevos
pasajeros al día que hasta el
momento cogían el coche.
Según datos de la Generalitat, en un mes, la R11 ha
perdido entre un 11 y un
14,5% de pasaje, de media,
pero «se ha incrementado
un 20% el número de usuarios de este corredor». R. B.
Punt de vista

Carles
Barba *

AJUNTAMENTS
I CIUTADANS

L

La Plataforma Unitària en
Defensa de la Universitat
Pública va denunciar ahir
que la fundació Barcelona
Graduate School of Economics, que, segons la Plataforma, tindria vinculacions
amb el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha
rebut en tres anys 8,9 milions d’euros per part dels
governs central i català.

Atlas per prevenir
el càncer anal

2.000 viajeros
dejan el coche
por el AVE

Rehabilitació de 65
blocs de Canyelles
El PP de Nou Barris presentarà al proper Ple una
iniciativa per demanar
que l’Ajuntament exigeixi
a la Generalitat que rehabiliti a curt termini els
blocs de Canyelles.

’anunci del ministre
Montoro de la propera
retirada de competències i
recursos als ajuntaments en
matèria educativa i social ha
coincidit amb la 2ª Jornada
Esplai i Municipi, organitzada per la Fundació Catalana
de l’Esplai, que avui reuneix a
200 representants d’ajun-taments i entitats per analitzar experiències d’èxit de
treball compartit a favor de la
infància i la joventut en l’àmbit local. Fa temps que hem
après que és en el territori on
es decideix l’èxit o el fracàs
en el terreny educatiu, social
i de convivència. Des de la
proximitat és on és possible
donar respostes adequades a
les situacions diverses. Amb
la complicitat i la suma d’esforços es té èxit quan es tracta d’atendre les persones i de
construir ciutadania. És moment, doncs, de reivindicar
el paper dels ajuntaments i,
alhora, enmig del descrèdit
de les institucions, incorporar la participació ciutadana i
de les entitats en la vida
col·lectiva i la política local.
* Vicepresident de la Fundació Catalana de l’Esplai.

